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    Warszawa, 3 lipca 2017 r.  

 

Informacja prasowa  

Strefa Beztroskiego Relaksu Pramerica zaprasza! 

 

Przed siedzibą główną Pramerica powstała Strefa Beztroskiego Relaksu, na której warszawscy przechodnie mo-

gą odpocząć od zgiełku miasta na wygodnych leżakach i miękkiej trawie.  

Strefa Beztroskiego Relaksu znajduje się przy al. Jana Pawła II 17, pod dziobem budynku Atrium, w którym znajduje się 

Centrala i Oddział Centrum Pramerica. Na betonowej powierzchni wyłożona została miękka trawa, a na niej wygodne 

leżaki plażowe do użytku dla każdego. Od słońca i wiatru chronią gości Strefy specjalne flagi.   

- Serdecznie zachęcamy przechodniów do tego, by na chwilę zatrzymali się, odpoczęli i w relaksujących okolicznościach 

pomyśleli o swoich marzeniach, a jeśli coś ich niepokoi, zapraszamy do nas! Chętnie zadbamy o bezpieczną finansowo 

przyszłość i pomożemy osiągnąć spokój ducha – mówi Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie.  

Strefa Beztroskiego Relaksu dostępna będzie do 30 września 2017  roku, a na leżakach odpocząć będzie można w dni 

powszednie w godzinach 7-22. Serdecznie zapraszamy do korzystania! 

 

Kontakt dla mediów:  

Małgorzata Morańska, malgorzata.moranska@pramerica.pl, Tel. (+48) 660 755 238 

 

Pramerica Życie TUiR SA należy do grupy kapitałowej Prudential Financial, Inc.- jednej z największych instytucji finansowych na świecie z ponad 140-

letnią historią. W Polsce oferujemy ubezpieczenia na życie o jednym z najszerszych zakresów ochrony. 

 

Na rynku wyróżnia nas wyjątkowa dbałość o Klientów i ich zaufanie a także najwyższe standardy obsługi. Naszym Klientom dajemy realne oparcie 

finansowe w momencie, gdy tego najbardziej potrzebują, a przez cały okres współpracy chronimy to, co dla nich najważniejsze, pomagając im czerpać 

więcej z życia. Tworzymy przyjazne i oparte na szacunku środowisko pracy, w którym ambitni i wyjątkowi ludzie mogą się rozwijać, realizować swój 

potencjał i osiągać sukcesy. Dzięki stabilnym fundamentom - naszym wartościom - towarzyszącym nam w codziennej pracy wspólnie tworzymy firmę, 

która wspiera klientów w realizacji ich celów życiowych i odpowiada na ich dynamicznie zmieniające się potrzeby. Więcej na www.pramerica.pl. 

Prudential Financial, Inc., spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest powiązany w żaden sposób z Prudential plc, spółką zarejestrowaną 

w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat PFI można znaleźć na stronie www.prudential.com. 
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