
  

  



Szanowni Państwo 
Dom Wydawniczy Netter poleca usługi w zakresie organizacji przyjęć,

bankietów i rautów. Projekt obejmuje lokalizację, obsługę cateringową,

atrakcyjną oprawę artystyczną oraz udokumentowanie multimedialne (jeżeli

relacja filmowa to przy udziale najlepszych operatorów), w tym atrakcyjną

cenowo możliwość promocji w naszym sztandarowym magazynie „Merkuriusz

Polska” oraz w internecie. 



Znajomość rynku, kreatywność, rozmach, niebanalne rozwiązania oraz zaufanie, jakim

darzą nas klienci, są gwarancją pięknych wrażeń i zadowolenia gości. Do każdego zlecenia

podchodzimy indywidualnie kierując się przede wszystkim dostosowaniem usług do

wymogów i potrzeb zleceniodawcy, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej atmosfery.

Obsługiwaliśmy między innymi  wielkie - z udziałem 800 osób - wydarzenia.



 Organizowaliśmy bankiety  z okazji
międzynarodowych zjazdów na Wydziale
Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
bankiety promocyjne na przykład dla
Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego
Fiedlera, konferencje i  bankiety z okazji
jubileuszy dla firm i organizacji. 

                    



Wybrane lokalizacje naszych uroczystości

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 



W malowniczo położonym Pałacu w Czerniejewie organizowaliśmy konferencję
„Welcome to“ oraz bankiet.





 Bankiet promocyjny dla Muzeum- Pracowni Literackiej Arkadego
Fiedlera w Puszczykowie 





Oprawa artystyczna podczas 25-lecia firmy Maro 





Gwarantujemy rzetelność, terminowość, konkurencyjność
a przede wszystkim profesjonalizm.

 Jesteśmy dla Państwa 
pod numerem telefonu 501 180 575 ,  515 079 888

oraz pod adresem e-mail:   redakcja@merkuriusz.com.pl



Mariola Zdancewicz - z wykształcenia historyk, dziennikarz i muzyk.
Autorka licznych filmów dokumentalnych i paradokumentalnych
emitowanych na antenie lokalnej i TVP2 m.in. Morawscy,
Chłapowscy, Mielżyńscy, My Sarmaci, część również na zlecenie
Muzeum Narodowego w Poznaniu. Pomysłodawca działającej
charytatywnie Kapituły Nagrody Św. Marcina. Laureatka medalu
„Labor Omnia Vincit” przyznanego przez Towarzystwo Hipolita
Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej. Przez jedenaście
lat redaktor naczelna „Welcome to Poznań and Wielkopolska”, od
2006 roku właścicielka Domu Wydawniczego NETTER. Wydawca i
redaktor naczelna miesięcznika „Merkuriusz Polska” prestiżowego
opiniotwórczego pisma, na łamach, którego prezentowane są wybitne
osobistości ze świata nauki, kultury, biznesu i polityki.

Osoba koordynująca projekt 
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