Poznań, 29 września 2021 r.
Nowe miejsca i smaki w strefie Food Fyrtel w Posnanii
Food Fyrtel to miejsce, które uzupełnia ofertę konceptów foodowych Posnanii i odpowiada na
potrzeby klientów poszukujących nowych smaków i doznań kulinarnych oraz miejsca relaksu od
miejskiego zgiełku. Wyjątkową przestrzeń gastronomiczną i rozrywkową odwiedzi w sobotę 2
października osobowość medialna i kulinarna - Robert Makłowicz, który będzie gościem
Posnanii w ramach eventu inspirowanego OctoberFest.
W swoich działaniach Posnania reaguje na potrzeby i oczekiwania klientów oraz dynamicznie reaguje na
trendy w rozwoju przestrzeni łączących funkcje handlowe, foodowe i rozrywkowe. W Posnanii coś dla
siebie znajdą zarówno fani międzynarodowych i lokalnych konceptów modowych, nowocześni
przedsiębiorcy, a także odkrywcy nowych smaków jak i wielbiciele znanych marek gastronomicznych. W
Posnanii wciąż rozwijany jest foodcourt, który oferuje już nie tylko szybkie posiłki, idealne w trakcie
zakupów, ale także pozwala spędzić czas przy stoliku z obsługą kelnerską.
Food Fyrtel jest kolejnym wyjątkowym miejscem na mapie centrum, gdzie będzie można odbyć kulinarną
podróż dookoła świata. Wśród najemców znaleźli się: Ruth’s Roots, Save the Planet, Ohia Bar,
Tempuraya, Azia, Kura Warzyw oraz Sphinx.
W pierwszy weekend października Posnania zaprasza na wyjątkowy pokaz kulinarny Roberta
Makłowicza, który odbędzie się właśnie przestrzeni Food Fyrtla. Wydarzenie połączone będzie z Targami
Piwnymi, które w dniach 1-2 października organizowane będą w Atrium.
- Odpowiadając na potrzeby naszych klientów zawsze staramy się kreować nowe trendy i tworzyć koncepcje unikalne,
wyprzedzające trendy. Tworząc i gospodarując przestrzeń Posnanii chcieliśmy stworzyć miejsce o typowo miejskim
charakterze, która stale tętni życiem. Szeroka oferta dostosowana do różnorodnych potrzeb naszych klientów to nie tylko
gastronomia, ale także rozrywka, wyjątkowi goście i niezapomniane chwile i doświadczenia. Tak udowadniamy, że
Posnania jest doskonałą destynacją do zaspokojenia potrzeb związanych nie tylko z zakupami, ale także szeroko pojętą
rozrywką i relaksem – mówi Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.
Posnania ma na celu łączyć ze sobą różne doświadczenia kulinarne i rozrywkowe. Food Fyrtel to miejsce
sprzyjające spotkaniom towarzyskim, testowaniu nowych doznań kulinarnych i relaksowi. Tworząc tę
przestrzeń Posnania za sprawą nazwy mocno podkreśliła lokalny charakter miejsca i postawiła na
wyjątkową estetykę z neonami w roli głównej, która jest uzupełnieniem doświadczeń kulinarnych.
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