
CO  ROKU  DWA  DNI  W  INNYM  POLSKIM  HOTELU

REGENERAC!A

Bezpłatny  Program  Regeneracyjny  

dla  Architektów



Patronat: Green Canoe

ZAPRASZA  PARKIET  HAJNÓWKA  

ORAZ  HOTEL  BIAŁOWIESKI

Bezpłatny Program

Regeneracyjny                    

 dla Architektów.              

I Edycja 2019 w Białowieży. 



Patronat: Green Canoe

Dwa noclegi w Hotelu Białowieski i SPA dla Ciebie oraz osoby towarzyszącej

 

Bezpłatny wyjazd dla architektów wnętrz i osoby towarzyszącej. Ucieknij do

Białowieży na weekend w Hotelu Białowieski Conference Wellness & SPA ***.

Tylko Ty, osoba towarzysząca, luksusowy hotel ze SPA i piękna Białowieża.

 

Wiesz co jest najlepsze w akcji Parkiet Hajnówka – czołowego producenta

polskich podłóg drewniany? Raz w roku będziemy wspierać regenerację

jednego polskiego hotelu i zapraszać Cię tam bezpłatnie z osobą

towarzyszącą, abyś mógł zobaczyć jak wyglądają wnętrza z naszym

produktem. Żadnych nudnych prezentacji, zwiedzania fabryki czy wykładów.



Patronat: Green Canoe

Warunki uczestnictwa w akcji

SPRZEDAJ 350 M2
Włączenie do projektów architektonicznych
350 m2 deski podłogowej Parkiet Hajnówka w
okresie od 1 maja do 31 października 2019.

SPOTKANIE Z
DYSTRYBUTOREM
Zgłoś naszemu dystrybutorowi lub na
parkiethajnowka@parkiethajnowka.pl chęć
uczestniczenia w akcji REGENERAC!A.

POLUBIENIE FANPAGE'A
Będziemy Ci wdzięczni jeśli na stronie Parkiet
Hajnówka na Facebooku napiszesz o swoich
doświadczeniach i zalajkujesz nasz fanpage.

AKCJA REGENERAC!A
Każdy kto zgłosi się do akcji REGENERAC!A
otrzyma od nas upominek. Sprzedaż 350 m2
deski podłogowej we współpracy z
dystrybutorem Parkiet Hajnówka nagrodzimy
pobytem w Hotelu Białowieski. Nagrody trafią
do pierwszych 40 zgłoszeń spełniających
powyższe warunki akcji.
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Hotel Białowieski SPA ***

BIAŁOWIEŻA
Puszcza Białowieska i Białowieski Park
Narodowy tworzące unikalny ekosystem
w skali całej planety, znalazły się na
liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Białowieżę co roku odwiedza ponad    
 200 tysięcy turystów.

DESKA PARKIET
HAJNÓWKA

Nowe wnętrza Hotelu Białowieski           
 w Białowieży powstały przy współpracy       
z Parkiet Hajnówka - czołowym polskim
producentem podłóg drewnianych          
 w Polsce.

HOTEL BIAŁOWIESKI ***
Ten białowieski hotel kompletnie zmienia
oblicze: nowy basen i SPA, własny
browar, jedyna w swoim rodzaju
restauracja oraz luksusowy wystrój
wnętrz zrobią wrażenie nawet na
najbardziej wymagających gościach.



Zapytaj Mirka
lub Marka o
szczegóły akcji
NASI HANDLOWCY
CZEKAJĄ  NA TWÓJ
TELEFON

Zadzwoń

 

Mirek Bobik tel. 509 929 048

Marek Lewkowicz tel. 604 275 715 
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Co roku odpoczniesz w innym polskim hotelu

 

Wiemy jak angażująca jest praca architekta. Znajdź w swoim

kalendarzu dwa dni na odpoczynek w ramach Bezpłatnego

Programu Regeneracyjnego dla Architektów 

w Hotelu Białowieski Conference Wellness & SPA ***.

 

Jesteśmy rodzinną polską firmą, która odniosła sukces na rynku

krajowym i zagranicznym. Chcemy podziękować architektom,

którzy od lat polecają nas swoim Klientom.

 

W 2019 roku rusza Bezpłatny Program Regeneracyjny dla

Architektów. Co roku wybierzemy hotel, który zregenerujemy          

 we współpracy z właścicielem. Zaczynamy od Hotelu Białowieski,

który w ostatnich latach zmienił się nie do poznania. Luksusowy

basen, SPA i wysokiej klasy pokoje uzupełnią w tym roku

odnowiona restauracja i hotelowy browar z własnym piwem

kraftowym. Na podłodze zobaczycie deski podłogowe Parkiet

Hajnówka.


