Drodzy studenci i absolwenci,
z myślą o Was stworzyliśmy program rabatowy WSPackPack. Idea jego działania
jest bardzo prosta, wystarczy okazać u Partnera programu kartę identyfikacyjną
(wydawaną bezpłatnie w BOS) i cieszyć się zniżkami oraz innymi korzyściami.
Oprócz stałych rabatów, planujemy również organizować akcje specjalne czyli jeszcze
większe czasowe obniżki oraz wiele dodatkowych atrakcji…. Zatem obserwujcie, co się
u nas dzieje!
Miło nam poinformować, że do grona naszych partnerów dołączyli właśnie:
1. Polskie Wydawnictwo
S.A. (PWE)

Ekonomiczne

PWE specjalizuje się w wydawaniu
podręczników
akademickich
oraz
specjalistycznych książek z dziedziny
ekonomii,
zarządzania,
finansów,
rachunkowości, bankowości, marketingu,
logistyki, statystyki i metod ilościowych,
geografii, a także turystyki i gastronomii.
Wydawnictwo powstało w 1949 r. pod nazwą Polskie Wydawnictwa Gospodarcze (Polgos).
Od 1961r. działało jako Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, po prywatyzacji
zaś, w 1995 r. nastąpiła zmiana nazwy na Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
Zachowano skrót PWE i logo, które są atrybutami dobrze rozpoznawanej marki na rynku
wydawniczym.
PWE stawia sobie za cel posiadanie bogatej oferty tytułowej, z której w każdej chwili
wybierze coś dla siebie student, wykładowca, menedżer, przedsiębiorca czy inwestor
giełdowy. Autorami książek są najwybitniejsi polscy ekonomiści — przedstawiciele nauki
i praktyki gospodarczej. W planie wydawniczym Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego
znajdują się też polskie tłumaczenia znanych tytułów literatury światowej.
PWE jest również wydawcą czasopism specjalistycznych: „Gospodarka Materiałowa
i Logistyka”, „Marketing i Rynek”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Przegląd
Ustawodawstwa Gospodarczego”. Czasopisma docierają do środowisk zawodowych
i akademickich z najnowszymi koncepcjami i praktycznym ich zastosowaniem.
rabat: 20% na wszystkie produkty, na hasło „rabat WSP”
adres: www.pwe.com.pl

3. Holmes Place Marriott
Holmes Place to sieć klubów członkowskich
o ponad 25-letniej tradycji i międzynarodowym
doświadczeniu, wywodząca się z Wielkiej
Brytanii. Obecnie działa ponad 100 klubów
fitness i rekreacji na całym świecie. Należy do
nich przeszło 400 tysięcy Klubowiczów – osób,
które dzięki Holmes Place potrafią spędzać
czas w sposób niezwykle fascynujący.
W Holmes Place aktywny wypoczynek staje
się przyjemnością, a przyjemność - stylem życia. Realizacji tej idei służą imponujące i
nastrojowe wnętrza, najwyższej jakości sprzęt sportowy, baseny z bieżąco ozonowaną
wodą, bogate programy zajęć i niepowtarzalna atmosfera klubu członkowskiego.
rabat: Abonament zawiera w sobie możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji
klubu: siłowni, zajęć fitness, basenu, jacuzzi, sauny fińskiej i parowej, a także opiekę
instruktorską oraz regularne rozpisywanie programu treningów indywidualnych. Dla
naszych klubowiczów mamy także do dyspozycji ręczniki oraz wodę mineralną.
karnet OPEN 12 miesięcy / 1 osoba
(aktywny w godz. otwarcia klubu, czyli od godz. 6:00- 23:00)
250 zł (płatność miesięczna; karta kredytowa)
3000 zł (12 miesięcy)
karnet OFF PEAK 12 miesięcy
(aktywny w godz. 6.00-15.00 należy wejść do klubu do godz. 15.00, niekontrolowana
godzina wyjścia, w weekend karnet działa na zasadach OPEN, bez limitu czasowego)
200 zł (płatność miesięczna; karta kredytowa)
2400 zł(12 miesięcy)
adres: Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
!Przed skorzystaniem z usługi poinformujcie obsługę, że chcecie skorzystać ze
zniżki!

2. Katalog Marzeń.pl
KatalogMarzeń.pl to serwis oferujący
prezenty w formie przeżyć (np. jazda
quadem, lot szybowcem, popołudnie
w SPA, kolacja w restauracji).
Proponujemy ponad 350 wyjątkowych
atrakcji! Vouchery są ważne przez
12 miesięcy. Vouchery są dostępne
w wersji drukowanej oraz w wersji
elektronicznej przesyłanej mailem w
ciągu minuty od złożenia zamówienia! Podaruj prezent przeżycie i zamień marzenia na
wspomnienia!
rabat: 5% rabatu na pełną ofertę KatalogMarzeń.pl, 15% rabatu na pakiety Księgi
Marzeń
Rabat jest naliczany na hasło „Rabat WSPACK” wpisywane w uwagach do zamówienia
Rabaty nie łączą się z innymi promocjami
adres: www.katalogmarzen.pl

