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Poznań, 14 października 2021 r. 
 

Pięć lat jak z bajki - huczne urodziny Posnanii  

 

20 tysięcy balonów, specjalne rabaty u najemców, dmuchany zamek dla dorosłych, darmowa 

kawa, fotobudka oraz wiele innych kolorowych atrakcji – tak Posnania świętuje swoje piąte 

urodziny. Od 19 do 23 października na klientów czekają słodkie niespodzianki, a urodzinowa 

przestrzeń Forum zachęci do beztroskiej zabawy i radości. Miłośnicy konkursów będą mogli 

wygrać imprezy urodzinowe o wartości 5000 zł w strefie Food Fyrtel.  

 

Posnania z okazji swoich piątych urodzin obsypie klientów prezentami oraz zaprosi do wspólnego 

świętowania. Zabawa urodzinowa w przestrzeni centrum potrwa pięć dni, od wtorku 19 października do 

soboty 23 października. Obchody rozpoczną się jednak wcześniej, w dniach 14-18.10. W tym czasie w 

wybranych lokalizacjach Poznania pojawią się stoiska mobilne z darmową kawą, herbatą i gorącą 

czekoladą. Klienci otrzymają także urodzinowe kupony na słodkie niespodzianki. Warto wypatrywać tych 

atrakcji na Placu Wolności od 14 do 16 października, w Rosarium na Cytadeli -17 października oraz w 

Parku Kasprowicza, 18 października. 

 

Odwiedzający Posnanię przez pięć dni znajdą w niej strefę pełną emocji: przyjemności, radości, 

wdzięczności, euforii i miłości. Pojawi się m.in.: biały jednorożec, udekorowana balonami huśtawka, 

wata cukrowa, a także fotobudka i dmuchany zamek, tym razem wyjątkowo dla dorosłych, którzy będą 

mogli beztrosko zrelaksować się podczas odwiedzin w przestrzeni centrum. Na odwiedzających Posnanię 

w urodzinowym czasie czekają również specjalne rabaty u najemców. Posiadacze Karty Stałego Klienta 

oraz klienci, którzy założą ją w dniach 19-23 października, będą mogli odebrać u hostessy w Forum 

voucher na porcję tortu w kawiarni A. Blikle lub w cukierni Sowa (liczba voucherów ograniczona). W 

finałowym dniu świętowania o godz. 17:00 w Forum spadnie deszcz tysięcy wirujących balonów.  

 

Ponadto będzie można wziąć udział w urodzinowym konkursie, w którym do wygrania będzie 

zorganizowanie imprezy urodzinowej w strefie Food Fyrtel. Aby wziąć udział w zabawie, należy w dniach 

19-23 października przyjść do strefy urodzinowej Posnanii i w specjalnej fotobudce zrobić sobie selfie 

360, wyrażając jedną z pięciu urodzinowych emocji. Spośród zgłoszeń jury wybierze 5 osób, którym 

Posnania zorganizuje dedykowane przyjęcie o wartości 5000 zł.  

 

- Urodziny naszej pięciolatki to wspaniała okazja do podziękowania klientom i dzielenia się z nimi dobrymi emocjami: 

radością, wdzięcznością, przyjemnością, euforią i miłością. O hucznych urodzinach marzą nie tylko dzieci. Warto, aby 

dorośli również doświadczali ciepłych uczuć i okazji do świętowania ważnych momentów w życiu. Właśnie dlatego podczas 

tego pięciodniowego świętowania w Posnanii zapraszamy do zabawy nie tylko najmłodszych, ale także dorosłych. W końcu 

każdy z nas zasługuje na chwilę beztroskiej radości! – mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu w 

Posnanii.  

 

Szczegóły urodzinowych atrakcji na piątkę można znaleźć na www.posnania.eu. 
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Kontakt dla mediów:   
Michalina Dolińska   
Rzecznik Prasowy Posnania   
#all about lifestyle   
email: md@qacommunications.com    
tel. 881 931 300   
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