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Poznań, 11 luty 2019 r. 

 

Walentynkowy voyage, voyage 

Odwiedź Posnanię i wygraj romantyczny weekend w Paryżu 

Weekend w Paryżu, kolacja na wieży Eiffla, To główna nagroda w walentynkowym konkursie 
Posnanii. Uczestnicy będą mogli zdobyć także trzy vouchery o wartości 1.000 zł do Kliniki 
Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Idealiste oraz dziesięć kart podarunkowych Posnanii o wartości 
100 zł. 

Każdy, kto od 7 do 14 lutego odwiedzi Posnanię i zrobi sobie zdjęcie w jednym z trzech 
walentynkowych Instaboxów będzie miał szansę wygrać wycieczkę do miasta miłości. Wystarczy 
wrzucić walentynkowe zdjęcie na Facebook’a lub Instagram z #POSNANIAWALENTYNKI i uzasadnić 
kogo i dlaczego chce się zabrać na romantyczny weekend. Spośród wszystkich odpowiedzi jury 
konkursowe wybierze i nagrodzi najciekawsze uzasadnienie. 

Mopsie walentynki 

Dzień zakochanych będzie można świętować także ze swoimi pupilami. W niedzielę 17 lutego Posnania 
wraz ze Stowarzyszeniem Mopsy w Potrzebie zaprasza na Mopsie Walentynki. W tym dniu będzie 
można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z psami, wziąć udział w targu psich akcesoriów oraz 
konkursach z nagrodami. Podczas akcji będzie można także wesprzeć Stowarzyszenie Mopsy w 
Potrzebie. 

Więcej informacji na www.posnania.eu.  

Kontakt dla mediów: 

Filip Gruszczyński 
Rzecznik Prasowy 
Posnania  
#all about lifestyle 
email: filip.gruszczynski@v5group.pl  
tel. +48 519 842 330 
 
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, 
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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”.   
 
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. 


