Poznań, 17 maja 2019 r.
Posnania Food Fyrtel z Magdą Gessler

Soczyście owocowe, bezwzględnie chrupiące, a może rozkosznie słodkie? 25 i 26 maja
zajrzyj na Food Fyrtel Posnanii i odkryj swój ulubiony smak. Od godz. 10:00 do 20:00 czekają
na Ciebie przysmaki z różnych zakątków świata, dostępne w 20 food truckach oraz
słodkości na 10 stoiskach. Gościem specjalnym wydarzenia jest Magda Gessler!
Ostatni weekend miesiąca to idealny czas na pyszny posiłek w plenerze. Posnania Food Fyrtel
zabierze nas w podróż do kulinarnego raju. Pierwsza stacja to idealnie wypieczone, chrupiące z
zewnątrz i soczyste w środku mięsne smakołyki, o które zadbają m.in. Up in Smoke, Arizona
Pastrami, Wyczesane Porki czy Burgs Chef. Kolejny przystanek powita gości kuchnią roztaczającą
aromat tych bliższych i bardziej odległych zakątków świata – Byrek poda tradycyjny bałkański
przysmak, a Bang Food Truck odkryje sekrety prawdziwego Meksyku.
Z wypiekami warto czekać m.in. na Piec to piecze i ich słynną pizzę z pieca opalanego drewnem.
O tym, ile pary idzie w gotowanie, opowie Para puff, serwując doskonałe pierożki na parze. Nie
zabraknie też dań wege – wystarczy zakręcić się np. przy Owocach na Kółkach lub Mixturze
Wege.
Na Food Fyrtlu Posnanii każdy amator słodyczy również znajdzie coś dla siebie. Tradycyjne
wypieki, lokalne smakołyki, zagraniczne nowości, a także słodycze bezcukrowe, fit i bezglutenowe.
Wszystkie te pyszności, między innymi z Made in Thailand czy Fabryki Churros, osłodzą
wystawcom słoną rywalizację. Gotowanie to przecież prawdziwe wyzwanie! Przekonamy się o tym
podczas konkursu na Majster Szefa i Majster Glanca. Werdykt ogłosi sama Magda Gessler. Oprócz
szacunku na fyrtlu i dozgonnego uznania laureaci konkursu otrzymają nagrodę pieniężną.
Lista wystawców:
•

Up in Smoke

•

Arizona Pastrami

•

Wyczesane Porki

•

Burgs Chef

•

Belgijskie Frytki

•

Piec to piecze
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•

Fabryka Churros

•

Byrek

•

Bang Food Truck

•

Made in Thailand - lody tajskie

•

Eat Me Food Tuck

•

Flurek - Lody

•

Para Puff

•

Burczy Buła

•

Owoce na Kółkach

•

Arepas

•

Mixtura Wege

•

Scoobnij - Hot dogi

•

Gęsia Nóżka

•

Lody Tradycyjne

Więcej informacji na stronie www.posnania.eu.

Kontakt dla mediów:
Karolina Gajewska
Rzecznik Prasowy Posnania
#all about lifestyle
email: karolina.gajewska@qacommunications.com
tel. 600 952 061

O Posnanii
Posnania to nowoczesne miejsce, które łączy funkcje zakupowe, usługowe, rekreacyjne i rozrywkowe.
Szeroka oferta prezentowana na 100 tys. m2 nowoczesnej powierzchni obejmuje 300 marek lokalnych
i globalnych, w tym modę, usługi, restauracje i kawiarnie, multiplex, klub bilardowy i kręgielnię, fitness z
basenem oraz place zabaw dla dzieci.
#all about lifestyle podkreśla unikatowy charakter Posnanii jako miejsca stawiającego na lifestyle, w
którym można spędzić swój wolny czas, popracować czy poznać najnowsze trendy w modzie i kulturze.
Posnanię wyróżnia nowoczesna architektura, design oraz instalacje artystyczne, ponadstandardowa
obsługa klientów oraz usługi oparte na technologiach i multimediach, które razem składają się na
unikalny „customer experience”.
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Posnania
została wielokrotnie nagrodzona w międzynarodowych konkursach branżowych. Ostatnimi
wyróżnieniami są nagrody ICSC Solal Marketing Awards w kategorii: „Budowania świadomości marki i
pozycjonowania”, „Lidera Dostępności” w kategorii: Obiekt usługowy, ICSC European Shopping Centre
Awards 2018 w kategorii: New Development, Extra Large Centres, ICSC VIVA Best-of-the-Best Awards
oraz PRCH Retail Awards 2017 w kategoriach: „najlepsze nowe centrum handlowe roku” oraz
„kampania otwarcia centrum handlowego roku”, a także dwie złote statuetki ICSC Solal Marketing
Awards 2017. Wcześniej Posnania zdobyła wyróżnienia Poland Eurobuild Awards 2017 w kategorii New
Shopping Centre of The Year, w konkursie CIJ Awards 2016 w kategorii Best Retail Development &
Developer of the Year oraz w CEE Investment & Green Building Awards 2016 w kategorii Retail Project
of the Year oraz CEE Retail Awards 2016 w kategorii Retail Project of the Year. Posnania została
również doceniona przez jury konkursu European Property Awards 2015, w którym zdobyła tytuł
zwycięzcy w kategorii Retail Development of the Year.
APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma
powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz
zarządca nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę
danego miejsca, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy
należą Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w Poznaniu.
APSYS Polska zarządza obecnie 1 100 000 mkw. GLA w 25 centrach handlowych zlokalizowanych w
17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH,
ICSC, Europa Property oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.
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