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Wiadomości z kraju

Catering Show 2013 nadchodzi!

Dodano:
2013-09-18

Drukuj Wyślij

Już  23 września 2013 r. odbędzie się  kolejna edycja
jednej z  najważniejszych  imprez  branży  MICE (ang.
meeting  –  incentive  –  conferences  –  event,  czyli
spotkania  –  imprezy  motywacyjne  –  konferencje  –
wystawy). Tym razem niecodzienne kulinarne SHOW
odbędzie  się  w  MCC Mazurkas Conference  Centre  &
Hotel w Ożarowie Mazowieckim, zrzeszonym w grupie
Polish Prestige Hotels & Resorts.

Tegoroczne  wydarzenie  odbędzie  się  w  zupełnie  nowej
odsłonie  i  będzie  okazją  do  przeniesienia  się  w  świat
kulinarnych, często bardzo odważnych, doznań. W tym roku
patronat  honorowy  nad  wydarzeniem  objął  Marszałek
Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Organizatorami
wydarzenia  są  Mazurkas  Catering  i  BRILL  AV  Media,  a
partnerami Rent Design i Triangoo.

To  będzie  z  pewnością  niezapomniany  poniedziałek!  W
jednym  miejscu  Mazurkas  Catering  przygotuje  kulinarne

smakołyki,  zebrane  prawie  z  całego  świata,  a  co  najważniejsze  –  wszystko  w  wymiarze
eventowym.  Będzie  to  zaprezentowanie  oferty,  jakiej  potrzebuje  branża,  czyli  świeżego  i
oryginalnego spojrzenia na kulinarny wymiar eventu. Kulinarna odsłona owadów (koniki polne,
szarańcze pustynne, karaczany madagaskarskie  i  inne), świat  na  talerzu – czyli  egzotyka bez
tajemnic (kangur, zebra, krokodyl, antylopa), sekrety afrodyzjaków – to tylko niektóre elementy,
jakie znajdą się na tegorocznym CATERING SHOW 2013.

Mazurkas  Catering  360°na  nowo  definiuje  kompleksową  usługę  cateringową,  będącą  bardzo
ważnym elementem każdego wydarzenia. Wszystko to w połączeniu z nowym, profesjonalnym
sprzętem cateringowym. 

Czytaj dalej

REKLAMA

O  artystyczną  oprawę  wydarzenia  zadba  zespół  Bala  Band,  a  dodatkowo  na  uczestników
CATERING SHOW 2013 czekają wspaniałe nagrody, ufundowane przez sponsorów.

Polish  Prestige  Hotels  &  Resorts  to  fundacja,  zrzeszająca  kilkadziesiąt  hoteli  i  obiektów
hotelowych z całej  Polski. Przynależność do grupy PPH&R to gwarancja  wysokiego standardu,
bogactwa  wyposażenia,  wyjątkowej  atmosfery  oraz  najwyższej  jakości  świadczonych  usług.
Wyjątkowa dbałość o każdego klienta wyrażona jest w credo Fundacji: "Przyjedziesz... polubisz...
powrócisz...".
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Gęsina to jest to! W zeszłym roku udałem się
na to święto...

2013-09-12, 11:47:29 ~Józek

ogłaszają się na www.nocuje.net, ich oferta
wygląda bardzo...

2013-09-11, 18:51:38 ~Marek

Szanowni Państwo, COURTYARD BY

Poleć Jedna osoba to poleca. Zarejestruj
się, aby zobaczyć, co polecają Twoi
znajomi.
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Twój podpis  WYŚLIJ  USUŃ

MARRIOTT, nie Mariott...
2013-09-06, 08:15:49 ~Anita Sędziak

hahahaha czekamy:))))
2013-09-03, 12:32:16 ~my

"Do zabawnych sytuacji z pewnością można
zaliczyć również...

2013-08-30, 11:15:32 ~Hostel Fraszka Wrocław

Taka oferta może być potraktowana jako
sutenerstwo, na co...

2013-08-28, 10:05:23 ~falcon

Aktualne informacje i zdjęcia
odrestaurowanego obiektu...

2013-08-27, 09:48:04 ~Pałac Cieleśnica

Bardzo ładny wakacyjny ośrodek. Byłem w
tym roku z rodziną....

2013-08-24, 20:21:46 ~Tomasz

wszystko super ale chyba zapomnieliście o
ZAKOPIANCE! bez...

2013-08-08, 13:52:27 ~grzegorz kaczor
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