Poznań, 10 stycznia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu „Stylowy pojedynek” oraz marka Veclaim na weekend w Posnanii
Jessica Mercedes, Littlemooonster96, Natalia Mocha - Naglik oraz Schatzii ocenią stylizacje 10
osób i wybiorą jedną, która pojedzie do Nowego Jorku. 25 stycznia, w Posnanii odbędzie się finał
konkursu „Stylowy pojedynek”. Tego dnia będzie można również w Posnanii kupić ubrania marki
Veclaim, stworzonej przez Jessicę Mercedes.
Jedna z najbardziej znanych polskich blogerek modowych, pochodząca z Poznania Jessica Mercedes
oraz jej równie popularne koleżanki: Angelika Mucha znana jako Littlemooonster96, Natalia Mocha - Naglik
i Schatzii czyli Paulina Mikołajczyk pojawią się w ostatni weekend stycznia w Posnanii. Zasiądą w jury
konkursu „Stylowy pojedynek”. Aby wziąć w nim udział należało przygotować stylizację inspirowaną
nowojorskimi trendami i przesłać zgłoszenie mailowo. Spośród kandydatek i kandydatów wyłonionych
zostało 10 osób, które trafiły do drużyn stylistek Posnanii – Sylwii Budy i Pauliny Mikulskiej. 25 stycznia,
podczas wielkiego finału, dowiemy się kto pojedzie do Nowego Jorku, a kto wygra pieniądze na zakupy
w Posnanii. Konkurs „Stylowy pojedynek” to nie tylko zabawa dla uczestniczek i uczestników, ale i
działanie mające na celu inspirowanie i aktywizowanie klientek oraz klientów, oraz wprowadzenie ich w
fascynujący świat modowych trendów.
Kolejnym powodem, dla którego warto wybrać się do Posnanii 25 stycznia jest możliwość zakupu ubrań
marki Veclaim. Jej założycielką jest Jessica Mercedes. Ubrania Veclaim szyte są w Polsce, wyłącznie
z naturalnych materiałów. Marka to połączenie wygody i uniwersalności, a jednocześnie podążanie za
najnowszymi trendami. W Veclaim romantyczny styl boho łączy się z minimalizmem oraz odrobiną
awangardy. W asortymencie znajdują się m.in.: sukienki, spódnice oraz kombinezony, a także t-shirty
z motywami znaków zodiaku. Te ostatnie będzie można kupić w Posnanii w 25 stycznia.
Więcej informacji na stronie www.posnania.eu.
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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”.
Posnania została wielokrotnie nagrodzona w międzynarodowych konkursach branżowych. Są to nagrody: Gold
Solal Marketing Award, Best Tactical Activation Campaign 2019 – ICSC, Silver Solal Marketing Award, Best
CSR Campaign 2019 – ICSC, The Best Prosale Campaign 2019 – PRCH, The Best Internet Campaign 2019 –
PRCH, The Best Prosale Campaign 2018 – PRCH, Silver Solal Marketing Award, Brand Awareness Compaign
2018 – ICSC, Best New Development, Extra Large Centers 2018 – ICSC, Best of the Best Honoree, Opening
Campaign 2018 – ICSC VIVA, New Shopping Center of the Year 2017 – Eurobuild, Best New Shopping Center,
Extra Large 2017 – PRCH, Marketing Award, Opening Campaign 2017 – PRCH, Gold Solal Marketing Award,
Opening Campaign 2017 – ICSC, Gold Solal Marketing Award, Brand Awareness Campaign 2017 – ICSC, Best
Shopping Center 2016 – CEE Retail Awards, Europa Property, Best Retail Development of the Year 2016 – CiJ
Awards, Retail Project of the Year 2016 – CEE Investment&Green Building Awards, Europa Property, Best
Development in Europe 2015 – International Property Awards.
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.

