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ŚWIĄTECZNE oferty 
DLA FIRM



Jarmarki Świąteczne odbywają się w 
całej Europie. Cieszą się coraz większą 
popularnością i zyskują swoich 
wiernych fanów. 

Nie ma lepszego miejsca, by cieszyć się 
świątecznym duchem i spędzić miło
czas. 





Co wyróżnia Poznański Jarmark Świąteczny 
i tworzy niezwykły klimat?

niepowtarzalna aranżacja przestrzeni i świąteczne 
iluminacje
jedyne w Poznaniu młyńskie koło
niezwykła choinka – aż 16 metrów
tematyczne wydarzenia weekendowe
okazałe lodowisko
karuzela wenecka
domek Św. Mikołaja z mnóstwem atrakcji
ponad 50 punktów handlowo-usługowych z bogatą 
ofertą gastronomiczną

 





Świąteczne spotkania firmowe na poznańskim 
Jarmarku 

wariant 1- vouchery

Wariant 1 to możliwość zakupu specjalnych voucherów o wartości 75, 
110, 150 zł do wykorzystania w karczmie, wybranych strefach 
gastronomicznych, lodowisku oraz na Młyńskim Kole.
Dodatkowo proponujemy zakup voucherów dla dzieci pracowników firm 
w kwocie 45 zł.



wariant 1- vouchery

1 grzane wino lub 1 ciepły napój ( gorąca czekolada, kawa, herbata)
1 zestaw świąteczny - ciepłe dania z patelni (pierogi, kiełbasa z grilla, bigos,
pyra z gzikiem lub opcja wege- pierogi, pyra z gzikiem, krokiet z kapustą i
grzybami)
1 pamiątkowy kubek z Jarmarku 

Voucher "Gwiazdka"- wartość 75 zł 



wariant 1- vouchery

2 grzane wina lub 2 ciepłe napoje ( gorąca czekolada, kawa, herbata)
1 zestaw świąteczny - ciepłe dania z patelni (pierogi, kiełbasa z grilla, 
bigos, pyra z gzikiem lub opcja wege- pierogi, pyra z gzikiem, krokiet 

1 pamiątkowy kubek z Jarmarku 
do wyboru jedna z atrakcji Jarmarku- wejściówka na lodowisko
(wynajem sprzętu we własnym zakresie) lub przejazd Młyńskim Kołem 

Voucher "Mikołaj"- wartość 110 zł

      z kapustą i grzybami)



wariant 1- vouchery

2 grzane wina lub 2 ciepłe napoje ( gorąca czekolada, kawa, herbata)
1 zestaw świąteczny - ciepłe dania z patelni (pierogi, kiełbasa z grilla, bigos, 
pyra z gzikiem lub opcja wege- pierogi, pyra z gzikiem, krokiet z kapustą      
i grzybami)
1 czekoladowy croissant 
1 pamiątkowy kubek z Jarmarku 
wejściówka na lodowisko (wynajem sprzętu we własnym zakresie)
przejazd Młyńskim Kołem

Voucher "Śnieżynka"- wartość 150 zł



wariant 1- vouchery

1 gorąca czekolada
1 czekoladowy croissant 
1 pamiątkowy kubek z Jarmarku 
do wyboru jedna z atrakcji Jarmarku- wejściówka na lodowisko
(wynajem sprzętu we własnym zakresie) lub przejazd Karuzelą
Wenecką

Voucher dziecięcy "Elf"- wartość 45 zł



Świąteczne spotkania firmowe na poznańskim 
Jarmarku

wariant 2- WARSZTATY ŚWIĄTECZNE
Warsztat "Bombka" - koszt 79 zł (cena zawiera uczestnictwo w warsztatach oraz       
1 grzane wino)
Warsztat "Piernik" - koszt 75 zł (cena zawiera uczestnictwo w warsztatach oraz         
1 grzane wino) 



Świąteczne spotkania firmowe na poznańskim 
Jarmarku

wariant 3- oferta spersonalizowana 
Wariant 2 to możliwość połączenia spotkania wigilijnego ze skorzystaniem z atrakcji 
na Jarmarku. Proponujemy szereg lokalizacji dla grup, począwszy od kameralnych 
spotkań kilkunastoosobowych do imprez korporacyjnych na kilkaset osób. 
Istnieje możliwość kompleksowej organizacji spotkania świątecznego dla wszystkich 
pracowników firmy wraz z zaproponowanymi atrakcjami, programem artystycznym 
oraz dedykowaną ofertą kulinarną.

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dedykowaną ofertę według wskazanych 
potrzeb!



wyjątkowe wydarzenie dla dzieci

Poznański Jarmark Świąteczny to doskonałe miejsce na organizacje 
świątecznego eventu dedykowanego dzieciom pracowników. 

Chętnie przygotujemy specjalny program dla dzieci obejmujący opiekę 
animatora oraz udział w wyjątkowych atrakcjach (spotkanie ze Świętym 
Mikołajem, wejście na lodowisko, przejazd na karuzeli weneckiej i inne), 
które z pewnością zapamiętają na długo!





Skontaktuj się z nami

info.jarmark@grupamtp.pl
tel. 61 869 20 02


