Poznań, dnia 30 maja 2022 r.

Pełen radości Dzień Dziecka w Posnanii!
Candy Bar, mini golf, cukierkowe instaboxy do robienia zdjęć - to tylko niektóre z
atrakcji, które czekają na najmłodszych aż do 1 czerwca w Posnanii. Specjalna strefa
pełna niezapomnianych przyjemności powstała w Crystal Forum.
Z okazji Dnia Dziecka Posnania przygotowała moc atrakcji dla najmłodszych klientów. Już
27 maja otwarto Krainę Radości składającą się z pięciu magicznych stref: mini golfa,
dmuchanica, strefy animacji z Fikołkami, instaboxów do robienia zdjęć oraz darmowej
waty cukrowej. Za skorzystanie z każdej atrakcji dzieci otrzymują specjalny talon –
POSNALION. Maksymalnie można zdobyć pięć POSNALIONÓW, które można wymienić na
słodkości w Candy Barze. Wszystkie te atrakcje są dostępne nieodpłatnie.
- Cieszymy się, że możemy zaprosić najmłodszych klientów Posnanii do wspólnego
świętowania Dnia Dziecka. Mamy nadzieję, że zaaranżowana Kraina Radości przyniesie
mnóstwo uśmiechu i pozostanie na długo w pamięci nie tylko dzieci, ale również dorosłych
– mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu w Posnanii.
Kraina Radości zlokalizowana jest w Crystal Forum w Posnanii. Dzieci mogą korzystać z
atrakcji bezpłatnie , w godzinach od 12 do 20 do środy 1 czerwca włącznie. Więcej
informacji na temat wydarzenia dostępne jest na stronie:
https://posnania.eu/wydarzenia/dzien-dziecka-w-posnanii/
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APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży nieruchomości komercyjnych w Polsce
i we Francji. Spółka realizuje działania w segmencie nieruchomości handlowych,
projektach mixed-use, inwestycjach mieszkaniowych oraz w obszarze zarządzania
powierzchniami biurowymi. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper,
agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości.

Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z ideą „Making cities vibe” – ożywiania
przestrzeni miejskiej, kreowania wyjątkowych doświadczeń oraz dbania o zrównoważony
rozwój miast. Apsys Polska łączy profesjonalizm z szacunkiem do tradycji, historii miejsca,
jego otoczenia oraz odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną. Biorąc pod uwagę
specyfikę danej lokalizacji, tworzy innowacyjne projekty „szyte na miarę”, w harmonii z
miastem i potrzebami jego mieszkańców, uwzględniające specyfikę danego miejsca,
kontekst społeczny oraz środowisko naturalne.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy wszystkie działania,
niezależnie od wielkości i lokalizacji poszczególnych nieruchomości, są dopasowane do
potrzeb klienta. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi oraz
Posnania w Poznaniu. APSYS Polska zarządza obecnie ponad 1 000 000 mkw. GLA w 23
obiektach handlowych zlokalizowanych w 18 największych miastach w kraju oraz
biurowcem Arkada Business Park w Bydgoszczy i kompleksem biurowym React
zlokalizowanym w centrum Łodzi. Apsys prowadzi także inwestycję mieszkaniową - Solea
Mieszkania przy Wyścigach na warszawskim Mokotowie.

