
 

Poznań, dnia 30 września 2022 

Posnania zaprasza do urodzinowego świętowania 

Urodziny to szczególny dzień w roku, połączony z celebracją, prezentami i 

odwiedzinami gości. W październiku swoje święto obchodzi Posnania, która z okazji 

szóstej rocznicy otwarcia zaprasza wszystkich klientów do wspólnego świętowania.  

Zamiast przyjmowania prezentów, od 1 do 22 października rozda je ponad 300 

szczęśliwcom w urodzinowej loterii. 

- Chcemy celebrować nasze urodziny dłużej niż przez jeden dzień, dlatego niemal przez 

cały październik zapraszamy odwiedzających Posnanię do udziału w konkursach z 

nagrodami i urodzinowej loterii. Nasi najemcy przygotowali na tę okoliczność akcje 

rabatowe. W ten sposób pragniemy podziękować wszystkim klientkom i klientom za 

zaufanie, częste odwiedziny i korzystanie z naszej oferty – mówi Agnieszka Juszkis, 

dyrektorka marketingu Posnanii.  

Czas na wycieczkę 

Posnania przygotowała dla swoich klientek i klientów loterię, w której do wygrania jest 

sześć voucherów na kwotę po 6000 zł do zrealizowania w biurze podróży ITAKA oraz 300 

kart podarunkowych o wartości 100 zł każda. Szczęśliwi zwycięzcy będą mogli wybrać  się 

na wymarzoną wycieczkę z szerokiej oferty biura podróży lub na zakupy w Posnanii.  

Aby wziąć udział w loterii, należy między 1 a 22 października zrobić w centrum zakupy o 

wartości minimum 50 zł, a następnie odebrać kupon, zarejestrować go i zeskanować w 

loteriomacie. Informacja o wygranej pojawi się od razu po zeskanowaniu. W razie 

niepowodzenia można próbować swojego szczęścia ponownie, korzystając z nowych 

kuponów. Posiadacze Karty Stałego Klienta Posnania mogą jednorazowo odebrać jeden 

dodatkowy kupon.  

…z niespodziankami 

Oprócz loterii, na odwiedzających Posnanię w czasie świętowania czekają konkursy, w 

których do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Również sklepy i punkty usługowe włączyły 



 

się do urodzinowej celebracji i przygotowały dla swoich klientek i klientów niespodzianki 

w postaci rabatów.  

Szczegółowy wykaz promocji, a także informacje na temat loterii i urodzinowych atrakcji 

znajdują się na stronie 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.  


