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VI Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych
Silna rodzina – silna firma

Międzynarodowy
Kongres Firm Rodzinnych
VI Międzynarodowy Kongres
Firm Rodzinnych

350

właścicieli
i sukcesorów
firm
rodzinnych

Silna rodzina – silna firma
30

prelegentów
i panelistów

18- 19 marca 2019
Hotel IBB Andersia Poznań

2 dni

pełne
wrażeń

www.KongresFirmRodzinnych.pl

Hotele Partnerskie
Hotel IBB Andersia
O hotelu
Miejsce VI Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych. Hotel Andersia
mieści się w wysokim, przeszklonym budynku w samym centrum Poznania.
Swym Gościom Andersia oferuje designerskie wnętrza, szyk i najwyższej
jakości materiały. Na dziewięciu piętrach części hotelowej budynku znajdują
się wyjątkowo komfortowe i świetnie urządzone pokoje.
Zakwaterowanie
Cena specjalna za pokój ze śniadaniem dla uczestników Kongresu:
• w dn. 17-18.03.2019: 1-os. – 320 zł / doba, 2-os. - 370 zł / doba
• w dn. 18-19.03.2019: 1-os. – 420 zł / doba, 2-os. – 470 zł / doba
Ceny zawierają podatek VAT
Warunki rezerwacji
Rezerwacji należy dokonywać mailowo lub telefonicznie na hasło MKFR VI.
tel. +48 61 667 8000
e-mail: andersia@andersiahotel.pl
Fot. Grzegorz Kordus

www.AndersiaHotel.pl

Hotele Partnerskie
Hotel Blow Up Hall 5050
O hotelu
Blow Up Hall 5050 jest interaktywnym dziełem sztuki, mieszczącym
luksusowy, 22-pokojowy BlowUp 5050 oraz Bar i Restaurację. Oferuje
połączenie luksusu, innowacyjnej technologii oraz osobistego eksperymentu
artystycznego. Jego goście doświadczają sztuki, ale i uczestniczą w jej
tworzeniu.
Zakwaterowanie
Cena specjalna za pokój ze śniadaniem dla uczestników Kongresu:
• w dn. 18-19.03.2019: 1-os. typu Petit Boutique – 450 zł/doba
• w dn. 18-19.03.2019: 2-os. typu Deluxe Boutique – 500 zł/doba
Podana cena zawiera wi-fi oraz możliwość korzystania z sauny.
Warunki rezerwacji
Rezerwacja przez stronę, proszę podać hasło MKFR VI.
Rezerwacje można najpóźniej bezpłatnie odwołać do dnia 11.03.2019.
www.BlowUpHall5050.pl

Hotele Partnerskie
Hotel Altus
O hotelu
Hotel Altus to nowy trzygwiazdkowy obiekt zlokalizowany w jednej z
najbardziej charakterystycznych budowli Poznania, kompleksie Alfa. Od
Dworca Głównego oddalony jest to zaledwie 1km, tak samo jak od Starego
Rynku i terenów targowych MTP.
Zakwaterowanie
Cena specjalna za pokój ze śniadaniem dla uczestników Kongresu:
• w dn. 17-18.03.2019: 1-os. – 230 zł / doba, 2-os. - 268 zł / doba
• w dn. 18-19.03.2019: 1-os. – 230 zł / doba, 2-os. - 268 zł / doba
Ceny zawierają podatek VAT
Warunki rezerwacji
Podczas rezerwacji proszę podać hasło „MKFR VI”.
Aby zagwarantować rezerwację w tej cenie wymagana jest przedpłata.

www.hotelaltus.pl

Hotele Partnerskie
Hotel IBIS POZNAŃ CENTRUM
O hotelu
Hotel w centrum miasta, w pobliżu Starego Rynku i rzeki Warty. Goście
spędzający w hotelu wolny czas będą mogli odpocząć nad jeziorem Malta.
W ofercie hotelu znajduje się 146 komfortowych, klimatyzowanych pokoi
z bezprzewodowym dostępem do Internetu oraz całodobowy bar
z przekąskami i zadaszony parking (płatny).
Zakwaterowanie
Cena specjalna za pokój ze śniadaniem dla uczestników Kongresu:
• w dn. 17-19.03.2019: 1-os. – 239 zł/doba
• w dn. 17-19.03.2019: 2-os. – 263 zł/doba
Ceny zawierają podatek VAT
Warunki rezerwacji
Cena specjalna za parking wynosi: 30 zł / doba
Założone rezerwacje należy zagwarantować do dnia 10.03.2019.
Istnieje możliwość bezkosztowej anulacji lub modyfikacji - do dnia
10.03.2019
Na gości czeka 10 pokoi. Pula będzie trzymana do dnia 28.02.2019.
Formularz rejestracyjny: do pobrania.
www.ibis.com

Ciekawe miejsca
Rozrywka
W Poznaniu każdy znajdzie coś
dla siebie. Miłośnikom architektury
polecamy spacer po centrum Poznania:
pięknie odrestaurowane Concordia
Design, Stary Browar, Zamek Cesarski
czy Opera potrafią zachwycić nawet
najbardziej wymagających.

Dla chcących nieco odpocząć od zgiełku
miasta – warto wybrać się do Parku
Cytadela, Sołackiego czy też w okolice
Areny. Są szczególnie piękne na wiosnę!
Jeśli chcesz aktywnie spędzić czas –
możesz wybrać się na Termy Maltańskie
bądź gokarty.
Jeśli lubisz wycieczki kulinarne –
koniecznie zajrzyj na ul. Taczaka
i do dzielnicy Jeżyce.

Fot. Grzegorz Kordus

Ciekawe miejsca
Stary Rynek
Obowiązkowy punkt na mapie Poznania:
Stary Rynek, renesansowy ratusz oraz
starówka. W południe na ratuszowej
wieży można zobaczyć trykające się
koziołki ☺
To idealne miejsce, by wypić filiżankę
kawy czy zakosztować poznańskich
przysmaków.
W sąsiedztwie rynku znajduje się także
kościół farny – pięknie i bogato
zdobiony – czy też Zamek Przemysła,
z którego wieży rozciąga się widok
na cały Poznań!

www.poznan.pl

Odwiedź ul. Paderewskiego
i Bazar Poznański
– siedzibę Instytutu!
Fot. Grzegorz Kordus

Ciekawe miejsca
Ostrów Tumski
I cała Śródka. Można na niej zobaczyć
Katedrę Poznańską wraz z jej
podziemiami.
Będąc na Śródce warto zajrzeć również
do Bramy Poznania – ICHOTu.
W ciekawym architektonicznie budynku
można dowiedzieć się więcej o historii
Ostrowa.
Śródka to obecnie również wylęgarnia
knajpek z nietuzinkową kuchnią
z całego świata. Posmakuj potraw
przyrządzanych przez podróżników
w Cafe La Ruina i Raju, kuchni libańskiej
w Humhum, czy też pierogów z pieca
Na Fyrtlu.
www.BramaPoznania.pl

Fot. Grzegorz Kordus

Często zadawane pytania
✓ Czy w cenie uczestnictwa znajduje się również nocleg?
Uczestnik samodzielnie pokrywa koszty noclegu. Współpracujemy
z hotelami, które przygotowały specjalnie dla Was, naszych gości,
preferencyjną ofertę. Szczegóły znajdują się w informatorze.

✓ Czy w Kongresie mogą brać udział osoby, które nie są zatrudnione
w firmie?
Czekamy na Was! Na właścicieli, sukcesorów, a także całe rodziny. Nie
musicie być zatrudnieni w firmie, by uczestniczyć w Kongresie. Zapraszamy
całe Rodziny Biznesowe.

✓ Czy mogę nocować w tym samym hotelu, w którym odbywa się
Kongres?

✓ Czy muszę podpisywać zgodę na wykorzystanie wizerunku?

Oczywiście! Wybór hotelu należy do Was. Andersia przygotowała
dla gości Kongresu specjalną ofertę noclegową. Liczba miejsc jest
jednak ograniczona.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest niezbędna. W trakcie Kongresu
nagrywamy filmy oraz robimy zdjęcia. Materiały te służą nam do promocji
naszych kolejnych wydarzeń i projektów.

✓ Czy na terenie hotelu znajduje się parking?
W Andersia znajduje się parking podziemny. Koszt parkingu pokrywany
indywidualnie to 80zł/dobę. W pobliżu hoteli znajduje się również Green
Parking naziemny oraz parking w Starym Browarze. Koszt parkingu
pokrywa uczestnik.

Pytania?
Napisz do nas!

✓ Czy Część Wieczorna odbywa się w tym samym miejscu, co Kongres?

Anna Włodarczyk
Koordynator Kongresu

Tak! Andersia jest prestiżowym miejscem, które wieczorem specjalnie
dla Was zmieniamy w salę bankietową.

61 307 14 27
awlodarczyk@ibrpolska.pl

ORGANIZATOR
Instytut Biznesu Rodzinnego
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