Poznań, 29 września 2021 r.
Weekend z Makłowiczem i kraftowym piwem w Posnanii
Słynny krytyk kulinarny, dziennikarz i podróżnik, Robert Makłowicz już w najbliższą sobotę, 2
października odwiedzi Posnanię. Autor znanych programów prezentujących potrawy z różnych
zakątków świata ostatnio często gości w Poznaniu promując jego kulinarne atrakcje. Tym razem
spotka się z pasjonatami gotowania na October Fyrtel w nowej strefie pełnej smaku i rozrywki w Food Fyrtlu.
Food Fyrtel to miejsce sprzyjające spotkaniom towarzyskim, eksperymentom kulinarnym i relaksowi. O
wyjątkowe smaki i doświadczenia kulinarne dbają w tym miejscu: Ruth’s Roots, Save the Planet, Ohia Bar,
Tempuraya, Hana Sushi, Kura Warzyw oraz Sphinx. Food Fyrtel gwarantuje różnorodność smaków i
rozrywkę – warto poznać to miejsce i zrelaksować się. Food Fyrtel to przestrzeń tworzona przez znane
już klientom marki oraz nowe miejsca na gastronomicznej mapie Posnanii.
Szczególnym wydarzeniem odbywającym się w przestrzeni centrum będzie spotkanie z Robertem
Makłowiczem, które odbędzie się w sobotę 2 października 2021 r. od godziny 13:00. Słynna postać ze
świata kulinarnego odwiedzi Posnanię, aby na żywo zaprezentować swoje umiejętności. Robert
Makłowicz przygotuje specjalny pokaz kulinarny i spotka się z fanami.
– Podążając za trendami i chcąc dostarczyć naszym odbiorcom najlepszą rozrywkę, szczególnie zależało nam na
zaproszeniu tak znanej osoby jak Robert Makłowicz do naszego centrum. Spotkanie z nim idealnie wpasuje się w jesienny
klimat October Fyrtla, który umili naszym klientom sobotnie zakupy w Posnanii i pozwoli na chwilę wytchnienia. Dla
wszystkich odwiedzających przygotowaliśmy także specjalne stoły i ścianki do robienia selfie oraz bogatą ofertę piw
kraftowych w Atrium. Warto odwiedzić w ten weekend również strefę Food Fyrtel, która jest połączeniem niepowtarzalnej
rozrywki dla każdego i smaków z wielu kuchni świata – mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu w
Posnanii.
Roberta Makłowicza można będzie spotkać w sobotę w 2 października w strefie Food Fyrtel znajdującej
się przy Atrium (wejście od strony ul. Kórnickiej). Od godziny 13:00 rozpocznie się pokaz kulinarny, a po
godzinie 16:00 gość Posnanii spotka się ze swoimi fanami na wspólne rozmowy i zdjęcia pamiątkowe.
Zabawa w stylu OctoberFest rozpocznie się w Posnanii już w piątek 1 października. Warto zajrzeć
zarówno do strefy Food Fyrtel jak i do Atrium. Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na
stronie
internetowej
Posnanii:
https://posnania.eu/wydarzenia/robert-maklowicz-w-posnaniizapraszamy-do-strefy-food-fyrtel/
oraz na oficjalnej stronie wydarzenia na Facebooku Posnanii: https://fb.me/e/17h92wBGw.
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