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Poznań, 7 lutego 2022 r.  

 

Ukochoj sie i spotkaj z QCZAJ’em w Posnanii  

  

Czerwone serduszka, prezenty dla ukochanych i wyznania miłości - przed nami Walentynki. 

Dlaczego nie potraktować jednak lutowego święta jako doskonałej okazji do spojrzenia z 

czułością... na siebie? W piątek i w sobotę, 11 i 12 lutego będzie można sprawić sobie 

przyjemność podczas Targów Self-Care, a w sobotę spotkać się z jednym z najsłynniejszych 

polskich trenerów fitness i motywatorów - w Posnanii będzie gościć Daniel Józek QCZAJ.  

 

Jak najlepiej okazać sobie miłość? Pozwolić sobie na chwilę przyjemności w Posnanii na Targach Self-

Care, które odbędą się 11 i 12 lutego w Forum, gdzie pojawią się wystawcy z bielizną, świeczkami, 

biżuterią i naturalnymi boxami. Targi to doskonała okazja, żeby sprawić sobie lub komuś drobny prezent.  

 

Za nami okres świąteczny, kiedy głównie obdarowywaliśmy innych. Teraz zachęcamy, żeby pomyśleć z miłością również o 

sobie. Każdy z nas potrzebuje czasem małych przyjemności i miłych chwil, które pozwalają znaleźć równowagę wśród 

natłoku codziennych spraw. Zapraszamy do Posnanii, gdzie na Targach Self-Care zaproponujemy różnorodny wachlarz 

propozycji, które poprawiają nastrój - mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii.  

 

W sobotę 12 lutego o sposobach na ukochanie siebie opowie QCZAJ. To jeden z najpopularniejszych 

polskich trenerów i motywatorów, który zachęca do czułego traktowania siebie hasłem “ukochoj sie!”. 

Spotkanie odbędzie się o godz. 13:00 w FORUM. Aby wziąć w nim udział należy wysłać maila 

na ukochajsie@posnania.eu i odpowiedzieć na pytanie: Jakie są Twoje sposoby na UKOCHANIE 

SIEBIE w Posnanii? Najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone 

wejściówkami na wydarzenie oraz upominkiem na drobne przyjemności w Posnanii. Konkurs trwa do 10 

lutego.  

 

Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku oraz na www.posnania.eu, gdzie znajduje się aktualna lista 

wystawców Targów Self-Care.  
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