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Informacja prasowa
Miasto kontrastów: Frankfurt nad Menem.
Frankfurt nad Menem zachęca Polaków do wizyty w mieście kontrastów licznymi
imprezami, takimi jak wydarzenia sportowe, spektakularne wystawy sztuki czy tradycyjne
festyny. Każdy znajdzie w tej metropolii nad Menem odpowiednią ofertę.
Już od wielu lat Frankfurt nad Menem cieszy się opinią kulturalnej metropolii, oferując
wszechstronny i ambitny program. Z okazji 200-letniego jubileuszu Städel Museum
przygotowało wystawę „Monet i narodziny impresjonizmu“ (11.03. – 21.06.2015). Tutaj
zostaną zaprezentowane pochodzące z tej epoki dzieła takich malarzy, jak m.in. Claude
Monet, Edouard Manet, Edgar Degas i Camille Pissarro.
Dla spragnionej muzycznych wrażeń publiczności podczas imprezy BigCityBeats WORLD
MUSIC DOME (05. – 07.06.2015) zaprezentuje się aktualna scena DJ-ów. Ponad 100 DJ-ów z
30 krajów będzie świętować latem w Commerzbank-Arena wyjątkowy festiwal muzyki
klubowej pod gołym niebem. Każdy, kto preferuje spokojniejszy nastrój, będzie mógł w ten
sam weekend (04. – 07.06.2015) wziąć udział w Święcie Róż i Świateł w Ogrodzie Palmowym.
Prawdziwą atrakcją dla podniebienia będzie Festiwal Wina Jabłkowego od 07 do 16 sierpnia.
Innym ważnym wydarzeniem 2015 r. będzie Festiwal Nadbrzeża Muzeów (28. – 30.08.2015),
jeden z największych festiwali sztuki i kultury w Europie. Dzięki swojej ogromnej sile
przyciągania wykraczającej daleko poza granice tego miasta znów przyciągnie do 3 milionów
gości na nadbrzeże Menu.
3 października 2015 r. będzie dla Frankfurtu szczególnym dniem, ponieważ land Hesja
zorganizuje w tym mieście wielką imprezę z okazji 25-lecia Zjednoczenia Niemiec.
Od 25 listopada do 22 grudnia 2015 r. odbędzie się tradycyjny frankfurcki Jarmark
Bożonarodzeniowy, jeden z najstarszych i największych jarmarków w Niemczech.
We współpracy z TSS Polska Frankfurt nad Menem prowadzi działania promocyjne na terenie
Polski.
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Borucka-Nadolna
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Email: katarzyna.borucka@tsspolska.pl
Tel. 728 655 557
Informacje o TSS Polska
TSS Polska specjalizuje się w międzynarodowym konsultingu sprzedaży i marketingu dla branży turystycznej.
Wraz z centralą TSS Group w Niemczech tworzy kooperację 2900 biur podróży, z czego 600 biur agencyjnych
zrzesza w Polsce. Poprzez współpracę, niezależne biura agencyjne tworzą ważną grupę dystrybucyjną,
uzyskując preferencyjne warunki współpracy i dostęp do ofert niemieckich organizatorów. Ponadto kooperacja
gwarantuje wsparcie technologiczne i szkoleniowe.
W ramach usług marketingowych na rzecz podmiotów zagranicznych w Polsce wspiera sprzedaż B2B i B2C oraz
wprowadza nowe produkty turystyczne na rynek polski. Od roku 2010 TSS Polska jest generalnym agentem
Deutsche Bahn na Polskę, będąc jedynym podmiotem licencjonującym punkty sprzedaży. Analogicznie TSS
Group z siedzibą w Dreźnie wspiera polskie organizacje i przedsiębiorców na rynku niemieckim.

1

