
          NATAL HYPE une diversão e compras de presentes 

criativos na BABILÔNIA FEIRA HYPE no PARQUE DAS FI-
GUEIRAS nos dias 19 e 20 de dezembro! 

 
 O programa conta com novidades da coleção de ve-

rão e ainda FESTIVAL GASTRONÔMICO e CERVEJEIRO  
 

VIDA INTELIGENTE AO AR LIVRE 

   
Com 24 anos de trajetória, incentivando novos criadores, fo-

mentando a economia criativa e sendo celeiro do melhor da MODA + 

DESIGN + ARTE + GASTRONOMIA no Rio, a BABILÔNIA FEIRA 

HYPE oferece, ainda, um uso inteligente do PARQUE DAS FIGUEI-

RAS com um programa para fazer em família.  
 

 

“Que tal neste natal surpreender quem você ama com cria-

tividade? Comprando diretamente de quem faz inclui ao seu 
presente o componente “feito com carinho e amor” este valor 

agregado faz toda diferença”. Comenta Robert Guimarães, di-

retor criativo da BFH. 
 

Vamos transformar a hora da lista de presentes de Natal 

em um programa divertido para toda família com COMPRAS 
CRIATIVAS, um delicioso FESTIVAL GASTRONÔMICO e 

CERVEJEIRO, além de uma programação infantil cheia de op-

ções para a garotada com brinquedos e recreação completam a 
programa do fim de semana.  

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID 19 

  



Em nossa edição de retomada, realizada em outubro, demos i-

nício aos procedimentos de prevenção à Covid-19 no evento, colo-
cando em prática as nossas medidas de segurança criadas em parce-

ria com a Prefeitura do Rio / Secretaria de Vigilância Sanitária. 

O resultado foi muito bom ao obter o comprometimento e o engaja-
mento do público no uso de máscaras e cumprimento dos nossos 

protocolos.  
 
 

A CAMPANHA HYPE É SER CONSCIENTE criada para promo-

ver a CONSCIENTIZAÇÃO DO PÚBLICO continua nesta edição bus-
cando a cumplicidade de todos e reforçando nossa conduta responsá-

vel, mantivemos a nossa divulgação em nossas redes sociais com to-
das as medidas de proteção adotadas pela BFH. Só assim, podere-

mos nos encontrar na Feira Hype, que faz parte da programação da 

cidade sempre oferecendo um programa de qualidade, ao AR LIVRE, 
para toda a família com muita alegria, energia positiva e ao mesmo 

tempo, oferecendo oportunidades de ótimo negócios para os empre-
endedores criativos selecionados pela curadoria do INBRACULTMO-

DE – Instituto Brasileiro de Cultura, Moda e Design. 

 

Produtos especialmente selecionados e a participa-
ção de novos expositores garantem novidades a cada 

edição 

Como sempre, a BFH apresenta os mais criativos e inovadores cria-

dores da cidade nos segmentos de MODA (vestuário feminino, mas-
culino e infantil), ACESSÓRIOS, BIJOUTERIAS, DECORAÇÃO e 

DESIGN. Serão dezenas de estandes com marcas já conhecidas do 
público hype e muitas novidades da COLEÇÃO VERÃO 2021.  

Consumir criatividade está na moda...  

"As mudanças comportamentais no consumo vem fazendo com 

que o ato de vender e o ato de comprar estejam o tempo inteiro sen-
do repensado. Na BFH isso se dá de uma forma bem dinâmica, uma 

vez que quem faz e quem compra estão em contato direto, sem in-

termediários, e ambos vivendo uma experiencia impar. O público com 
a oportunidade de interagir no processo criativo desses agentes, ten-

do produtos criativos originais em mãos, e os expositores com a 
chance de formar sua clientela e obter a compreensão da sua marca. 

Em tempos de internet, onde as pessoas estão cada vez mais distan-
tes, na BFH o que vale é indispensável e o bom olho no olho”, desta-

ca Fernando Molinari, produtor e diretor da curadoria da BFH.     

Estarão lá, por exemplo, grifes com muitas opções de presentes 
criativos de Natal como a  Beta Araújo,  Organic Soul, TenhoQter, 



Gávia, Melty, Cor da Moda as bijus, joias e acessórios de Theo A-

vila, Tunica Bijus, Detalli Pratas artigos e moda para crianças das 
marcas Antoninha, Caetanos, Minideia e decoração e acessórios 

para a casa nos estandes da Carbo Design, Ideia Fixa Decor, Cot-

ton Home, Macieira Artes e Jardins com opções de plantas com 
proposta de unir paisagismos e design. Ah, e sem falar nos estrean-

tes da edição como Use Vic, Aquarela Candy, MP Plantas, 
B.Lover e muito mais.  

 

Uma Trajetória de Sucesso na Economia Criativa 
do Rio revelando novos talentos 
 

Termos como cowork, startup, buy local, que tornaram-se pilares da 
economia criativa, já eram aplicados na prática pela Babilônia Feira 

Hype antes mesmo dos termos existirem, já que a alcunha economia 
criativa toma forma em 2000 na Inglaterra. E quando se pensa nisso 

com a moda, a coisa fica ainda mais instigante, pois há 24 anos não 
se tinha essa pluralidade de marcas e nem acesso para que marcas 

autorais e pequenos produtores pudessem existir.  
 

“Olhar para trás e ver não só o sucesso da BFH, mas dos players que 
começaram e ainda começam com a gente, é ainda mais 

gratificante”, afirmou Robert Guimarães, diretor da BFH. 

 
 

 

FESTIVAL GASTRONÔMICO e CERVEJEIRO 

Em uma ambientação descontraída, divertida e in-

formal o publico encontrará opções variadas com o me-

lhor da GASTRONOMIA INFORMAL e para o programa ser 
ainda mais aprazível uma seleção de CERVEJAS ARTESA-

NAIS para atender a todos os gostos. 

Os 60 operadores de GASTRONOMIA especialmente seleciona-

dos pela curadoria do evento apresentam seus cardápios repletos de va-
riedades em charmosos FOODTRUCKS, FOOD BIKES, BARRACAS 

GOURMETS e para harmonizar várias opções de CERVEJAS ARTESANAIS 
e DRINKS compõem o cardápio que oferece delícias para todos os gostos. 
Entre os expositores está os as maravilhas arabes da Estrela do Kibe, os 

crepes recheados do Le Frenchies Crepes, os sorvetes artesanais da Mokka 
Gelato, os hambúrgueres Vegetarianos do Budas Burguer e os tradicio-

nais da Samo Burguer, os espetinhos maravilhosos da Gata Food, as cer-
vejas artesanais da Cervejaria Andar de Cima, Nossa Artesanal, Moha-
ve e Old School , os mates artesanais e aromatizados do Mate do Vovô, 

a OKE Kombucha, isso sem falar na confeitaria contemporânea de Caroli-
na Guzzo, os Brigadeiros da Carol, a Bibi Doces e a patisserie de Ma-



theus Santanna (vencedor do programa QUE SEJA DOCE – GNT) e mui-

to, muito mais.  
 
 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 
 

Sempre buscando integrar de forma espontânea o desenvolvimento 

infantil através das atividades focadas na recreação educativa as oficinais 
criativas estimulam o interesse das crianças pelo lúdico, este é o objetivo e 

proposta da programação infantil da BFH: 
 

MÁGICO JANJÃO, com seus números e truques de mágica.  

         BOLHAS MÁGICAS, com sua oficina de Bolhas de sabão 

gigantes;    
         COISAS DE ANA, oficina de pintura que ajuda no despertar 

para as artes e oficina de slime que estimula os sentidos;  

E para a hora da agitação os brinquedos infláveis, jump e ca-

mas elásticas estão no PARQUINHO HYPE completam a programa-
ção infantil. 

 

ADOTE UM ANIMAL CARENTE 

 
Em parceria com a Associação Quatro Patinhas a cada edi-

ção a BFH oferece ao público a oportunidade de adotar animais do-
mésticos carentes que buscam um novo lar. 

 

SERVIÇO: 

BABILÔNIA FEIRA HYPE 

DIAS 19 e 20 de Dezembro - DAS 14H ÀS 22H 

ENTRADA FRANCA 

PARQUE DAS FIGUEIRAS - Av. Borges de Medeiros s/n - Lagoa 

Rodrigo de Freitas 

Estacionamento Rotativo: PARQUE DOS PATINS, LAGOON e 

CLUBE FLAMENGO (Estacionamento com vagas limitadas.  Evite carros. Use 

táxi, bicicleta, ônibus e skate).  

Produção e Realização: HYPE ART PRODUÇÕES  

Curadoria: INBRACULTMODE- Instituto Brasileiro de Cultura, 

Moda e Design. 

Programação Completa: www.babiloniafeirahype.com.br   

Facebook : https://www.facebook.com/babiloniafeirahype  

Instagram:@babiloniafeirahype 

http://www.babiloniafeirahype.com.br/
https://www.facebook.com/babiloniafeirahype%2525252520/


 

 


