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Zbliża sie okres świąteczny, czas podsumowań, spotkań i podziękowań. 
Jeśli planujecie Państwo w szczególny sposób wyróżnić swoich Partnerów i Pracowników 

przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy pakiet usług.

 Spotkania i zabiegi odbywają się w wyjątkowych wnętrzach
hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach. 

Zapeniamy najwyższą jakość świadczonych usług, 
niezwykłą atmosferę i głęboki relaks

Chcecie w wyjątkowy sposób podziękować swoim Współpracownikom?
Mamy dla Was świateczną ofertę specjalną!

Organizujecie u nas tegoroczne spotkanie wigilijne? 

Tylko teraz rabaty na vouchery kwotowe do Tkalnia SPA na zabiegi 
lub kosmetyki w wyjątkowych cenach uzależnione od kwoty:

•	 od 2000 zł do 4000 zł - 10% rabatu
•	 Powyżej 4000 zł - 15% rabatu

Podarujcie swoim Współpracownikom i Kontrahentom upominek kosmetyczny! 
Umieścimy go w pokoju lub zostanie podany podczas uroczystej kolacji.

Upominek dla każdego uczestnika już od 40 zł!
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