
 

Poznań, dnia 22 września 2022 

Nowy sezon, nowy wizerunek! Jesienne metamorfozy w Posnanii 

Zakupy ze stylistką, najmodniejsze ubrania na jesień, nowy makijaż i fryzura. To 

nagrody przygotowane przez Posnanię dla klientów. Konkurs, w którym można wygrać 

jesienne metamorfozy rozpocznie się już 23 września. To świetna okazja nie tylko, by 

odmienić własny wizerunek, ale również sprawić prezent bliskiej osobie. 

Jesień przynosi ze sobą powiew modowych inspiracji. Nowa pora roku to idealny moment, 
by zmienić coś w swoim wyglądzie i odświeżyć garderobę. Właśnie dlatego Posnania 
wychodzi naprzeciw klientom, organizując wyjątkowy konkurs, który wystartuje już w 
piątek, 23 września na Facebooku.  

Uczestnicy muszą odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego to właśnie Ty i bliska Ci osoba macie 
wygrać metamorfozę w Posnanii? Zgłoszenie należy wysłać w komentarzu pod postem na 
profilu galerii. Zwyciężą trzy najciekawsze odpowiedzi, co oznacza wyjątkowe nagrody dla 
trzech par.  

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klientów centrum handlowego: pasjonatów mody 
i tych, którzy szukają swojego stylu. Na zwycięzców czekają: zakupy z profesjonalną 
stylistką, ubrania o wartości 1000 zł, a także wizyta u makijażystki i fryzjera. 

Metamorfozy przeprowadzą stylistki znane już klientom Posnanii: Sylwia Buda i Paulina 
Mikulska. Sylwia to finalistka konkursu „Zostań stylistką Posnanii”, specjalistka do spraw 
wizerunku, osób i firm. Na co dzień prowadzi warsztaty stylu, szkolenia z zakresu dress 
code, organizuje sesje zdjęciowe i przeprowadza metamorfozy. Paulina to #itgirl i 
#girlboss. Od najmłodszych lat kocha modę i wyprzedza trendy, jest projektantką i 
założycielką własnej marki modowej. Zarówno Sylwia, jak i Paulina są ekspertkami w 
znanych programach śniadaniowych.  

Niezależnie od konkursu klienci Posnanii mogą bezpłatnie skorzystać z porad stylistek przez 
cały rok. Spotkania indywidualne odbywają się w Posnanii, można również umówić się na 

konsultacje online. Wystarczy wcześniej zarezerwować termin w Punkcie Info – osobiście, 

telefonicznie lub mailowo.  

Porady stylistek Posnanii są również dostępne na kanale YouTube, gdzie już wkrótce 
pojawią się kolejne filmy z modowymi wskazówkami. Dotychczasowe emisje cieszyły się 
dużą popularnością wśród odbiorców, którzy mogli dowiedzieć się m.in. jak wybrać idealny 
płaszcz, stylizować ubrania z drugiej ręki czy stworzyć stylizację na festiwal muzyczny.  

Więcej informacji na stronie: www.posnania.eu.  
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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.  


