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Cały dzień Dzień dla Kobiet!
Kobiecy koncert znanej z „The Voice of Poland” Agi Czyż, spotkanie z „Żelazną Kobietą”, joga
i oferty wyłącznie dla pań! W tym roku w Dzień Kobiet warto wybrać się do Starego Browaru
w większym damskim gronie, bo na hasło „Ty i przyjaciółki” czeka wiele rabatów, rosnących
wraz z liczbą korzystających z nich pań. Hotel Blow Up Hall 5050 natomiast kusi specjalnym
kobiecym menu przez cały weekend i kameralną wyprzedażą marek luksusowych.
Program Dnia dla Kobiet w Starym Browarze:
miejsce: Słodownia + 2, wstęp wolny, napoje i poczęstunek gratis
10:00 Kobiece spotkanie w Słodowni +2
Specjalnie na Dzień Kobiet wybrane sklepy i restauracje przygotowały w Słodowni +2 poczęstunek
i specjalne stoiska. Na panie czekać będzie m.in. pyszna kawa i słodkości od SO! Coffee i Petit Paris
oraz degustacje Salad Story i Zielonej Spiżarni. O najnowszych kolekcjach opowiedzą m.in. doradcy
z Calvin Klein Jeans, Lee Wrangler, KappAhl, Nike i Ania Kruk. Natasha Pavluchenko oprócz
autorskich kreacji zaprezentuje także własne obrazy, a Bookarest przygotuje specjalny wybór książek.
11:00 Spotkanie z Elą Krzyżaniak
„Żelazna Kobieta” – tak pisały o niej gazety. Zdobyła Mont Blanc, przepłynęła wpław Wartę 500 km
i Wisłę 1000 km, pobiła rekord Guinnessa (zrobiła 8 tys. „brzuszków” w 1 h), ukończyła najcięższe
w Polsce zawody survivalowe „Selekcja” edycję letnią i zimową. Skoki spadochronowe, nurkowanie,
wspinaczka były dla niej codziennością. Jedno traumatyczne zdarzenie zmieniło jej losy. W rezultacie
w 2002 r. założyła „Centrum Szczęśliwego Człowieka Energia”, gdzie z powodzeniem wraz z kilkoma
nauczycielami prowadzą wspólnie jogę dla każdego. Sama o swojej historii mówi: „Od szkoły
przetrwania do jogowania” – taki opis czytamy na okładce świeżo wydanej książki pt. „W cudzych
butach” Eli Krzyżaniak. Od lat zaraża ona pozytywną energią, tym razem opowie o swojej książce,
a tym samym o pokonywaniu największych przeciwności, jakie przynosi los.
12:30 Przerwa kawowa
13:00 Koncert Agi Czyż
Obdarzona niezwykłym głosem poznanianka, półfinalistka trzeciej edycji programu "The Voice
of Poland” (2013 rok - drużyna Marii Sadowskiej) zaśpiewa swoje autorskie kompozycje (m.in. Plan
Awaryjny, You Forgot To Dance) i covery (m.in. Another Day z programu „The Voice of Poland”,
Rihanny i Arethy Franklin). Będzie zdecydowanie kobieco!
14:00 Joga z Elą Krzyżaniak
Dwugodzinna sesja jogi z Elą Krzyżaniak, która prowadziła już oblegane w wakacje zajęcia w parku
Starego Browaru i jesienne „Jogobranie”.
Oferty specjalne na Dzień dla Kobiet w Starym Browarze. Ty + Przyjaciółki
8 marca w blisko 50 miejscach w Starym Browarze panie będą mogły skorzystać z promocji – w wielu
z nich ze specjalnej oferty „Ty i przyjaciółki”: Ty + 1 przyjaciółka – 5% rabatu, Ty + 2 – 10%, Ty + 3 –
15%, Ty + 4 - 20 % rabatu, Ty + 5 przyjaciółek aż 25 % rabatu. Rabaty dotyczą bardzo szerokiego
asortymentu – od oferty Pepe Jeans przez Betty Barclay po L’Occitane i restauracje, m.in. Piccolino,
China Town i Marynarka. Pełna lista miejsc, które przygotowały oferty na Dzień Kobiet dostępna jest
na Facebooku, w newsletterze i w Starym Browarze.
Dodatkowo 8 marca dla wszystkich pań zniżka na parking 50% (do odbioru w Punktach Info).
Dzień Kobiet w Blow Up Hall 5050
Dzień Kobiet świętuje także mieszczący się w kompleksie Starego Browaru pięciogwiazdkowy hotel
Blow Up Hall 5050. Przez cały weekend obowiązywać tu będzie specjalne kobiece menu z lampką
wina w cenie 80 zł za osobę, a w dawnych wnętrzach salonu Maestro (wejście od ul. T. Kościuszki)
przez cały dzień 6 i 7 marca oraz w Dniu Kobiet od godz. 10:00 do 15:00 odbędzie się kameralna
wyprzedaż przygotowana przez butiki Patrizia Pepe i Ballin, które zapowiadają rabaty aż do 90%.

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Banat, Koordynator PR, b.banat@starybrowar5050.com, tel. 501 102 722
www.starybrowar5050.com, www.facebook.com/starybrowar5050
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