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Smaki, moda, kultura...
French Touch to 10 dni święta Francji i celebrowania 
słynnego francuskiego stylu życia znanego jako  
«la belle vie».

Dla wielu, nie tylko francuskich marek, French 
Touch to doskonała okazja do przedstawienia 
wyjątkowych ofert handlowych, które upiększą 
Twoje życie we wszystkich jego aspektach...

Na kolejnych stronach poznasz wszystkie 
propozycje, przygotowane dla Ciebie przez naszych 
partnerów.

Odkryj French TOuch!



Carrefour rozpoczàł swojà działalnoÊç 
w Polsce w 1997 roku. DziÊ Carrefour 

jest jednym z głównych przedstawicieli 
wielkiej dystrybucji na polskim rynku. 

Ró˝ne formaty naszych sklepów 
pozwalajà odpowiadaç na oczekiwania 

klientów, zale˝nie od miejsca, czasu 
oraz ich indywidualnych potrzeb.

Ró˝norodnoÊç
w Carrefour
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www.lafarge.pl

Filozofia firmy Lafarge jest prosta: 
to miasta są dla ludzi, a nie odwrotnie.

Jesteśmy światowym liderem na rynku 
materiałów budowlanych. Produkowane 
przez nas cement, kruszywa i beton 
umożliwiają rozwój budownictwa, a tym 
samym powstawanie trwalszych oraz
piękniejszych miast o zwartej zabudowie 
i lepiej ze sobą skomunikowanych. 

W Polsce Lafarge działa od 1995 roku 
i posiada ponad 60 zakładów produkcyjnych, 
w tym cementownie, kopalnie i przeładownie 
kruszyw oraz wytwórnie betonu.

Od lipca 2015 roku jesteśmy członkiem 
światowej grupy LafargeHolcim.



EDF na Êwiecie i w Polsce
edF należy do ścisłej czołówki grup energetycznych świata i jest największym producentem 
energii elektrycznej w europie. We Francji posiada przede wszystkim elektrownie jądrowe 
i wodne, dzięki którym 97,6 % wytwarzanej energii nie powoduje emisji co2. Grupa obsłu-
guje 37,8 mln klientów na całym świecie.

Grupa posiada w Polsce 10% udziału w rynku energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła 
sieciowego i zatrudnia około 3 000 pracowników. Jest też największym zagranicznym 
inwestorem w branży energetycznej oraz największym producentem energii elektrycznej 
i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną 
Górę i Toruń. edF posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW w rybniku.

PARTNER

SZACUNEK SOLIDARNOÂåODPOWIEDZIALNOÂå

9
zak∏adów

produkcyjnych

9
centrów badaƒ i rozwoju EDF 

na ca∏ym Êwiecie, 
w tym jedno w Krakowie

6
uczelni technicznych
wspó∏pracuje z EDF 

w Polsce

100%
ubocznych produktów spalania

zagospodarowanych

16
lat obecnoÊci na polskim 

rynku energetycznym

543 mln
rocznie na dzia∏alnoÊç
badawczo-rozwojowà 

na Êwiecie

Zrównowa˝ony miks energetyczny 
W Polsce podstawowym źródłem energii elektrycznej jest węgiel. edF od lat inwestuje 
w technologie bardziej przyjazne środowisku.Polska jest jednym z siedmiu krajów (obok 
Francji, niemiec, Wielkiej brytanii, Włoch, chin i Singapuru), w których edF otworzył 
ośrodek badawczy wspierający realizację projektów inwestycyjnych w oparciu o najlepsze 
jakościowo i najbardziej ekologiczne technologie.

Krakowskie centrum badań i rozwoju prowadzi badania w zakresie współspalania biomasy 
i węgla, dążąc do zwiększania efektywnościenergetycznej bloków i ograniczania oddziaływa-
nia zakładów produkcyjnych na środowisko. Spółki Grupy edF w Polsce oraz centrum 
badawczo-rozwojowe edF Polska współpracują z Konsorcjum Polskich uczelni. 
W ramach tej współpracy powstają unikalne rozwiązania w zakresie technologii przyjaznych 
dla środowiska. efekty współpracy przedstawicieli świata nauki i przemysłu pozwalają 
na testowanie i wdrażanie pionierskich rozwiązań technologicznych oraz projektów po-
prawiających efektywność produkcji.

częścią działalności Grupy edF są także usługi związane z zagospodarowaniem 
ubocznych produktów spalania. Tak zwane uPS-y znajdują zastosowanie głównie 
w sektorze inżynierii lądowej i budownictwie ogólnym.

dodatkowo Grupa edF w swoim portfolio posiada farmy wiatrowe w linowie i rzepinie. 
W celu ograniczania emisji edF wprowadza szereg modernizacji w swoich zakładach. 
budżet na inwestycje modernizacyjne wynosi ponad 3 mld zł. dzięki temu w regionach 
swojej działalności edF Polska w sposób znaczący poprawia jakość powietrza 
w największych polskich miastach.

Spo∏ecznie odpowiedzialni
ideę zrównoważonego rozwoju Grupa edF przekłada na praktyczne działania każdego dnia. 
aby przyczyniać się do rozwoju regionów,w których funkcjonuje, edF angażuje się w życie 
lokalnych społeczności. Grupa wspiera sport, kulturę, edukację, działalność proekologiczną 
i charytatywną, integrując wokół tych przedsięwzięć społeczności lokalne.

EDF Polska S.A. oddział w Warszawie, ul. Złota 59 (budynek Skylight), 00-120 Warszawa
Więcej informacji: Katarzyna Majchrzak, tel.:+48 22 556 53 42, +48 781 905 301, 

email: katarzyna.majchrzak@edf.pl





W 1967 roku,  podczas wizyty  państwowej 
w Warszawie, Charles de Gaulle powiedział: 
„Polacy, Francuzi, tak bardzo jesteśmy do siebie 
podobni!”.

Ta niezwykle szanowana w Polsce postać miała 
powody, by przyznać to, czemu różnice geografi czne 
zdają się przeczyć. Począwszy od X wieku, historia 
przedstawia wiele dowodów na to, jak bliskie sobie 
są te dwa narody, które nigdy nie stanęły naprzeciw 
siebie na polu walki... To wyjątkowy sukces, patrząc 
na historię naszego kontynentu!

Dzisiaj, relacje między Francją i Polską wciąż 
pozostają bardzo zażyłe - dzieje się tak z wielu 
powodów i na wielu płaszczyznach. Styl życia, 
produkty wysokiej jakości oraz atuty techniczne 
i handlowe jeszcze bardziej, niż niegdyś, czynią 
z Polski siostrzany naród, z którym łączy nas 
niezwykle owocna współpraca.

Francja, siOsTra pOlski



ambasada Francji w pOlsce

Te sprzyjające okoliczności nadają projektowi French 
Touch szczególne znaczenie. Podczas osiemnastu 
dni, Francja będzie obecna w całej Polsce jako gość 
honorowy, wraz ze wszystkim, co ją charakteryzuje: 
kuchnią, modą, kulturą... To doskonała okazja  
do odkrycia i pogłębienia znajomości Francji:  
do wspólnego doświadczenia tak drogiego sercom 
Francuzów stylu życia, znanego jako „la belle vie”.

Zapraszam Państwa do uczestnictwa i świętowania 
tej ponad tysiącletniej przyjaźni i skorzystania ze 
wszystkiego, co specjalnie na tę okazję przygotowali 
Partnerzy tego pięknego projektu.

Pierre Buhler
Ambasador Francji w Polsce



TA N I E C  F O R M Y  I  T R E Ś C ITA N I E C  F O R M Y  I  T R E Ś C I

Dobra komunikacja może zmienić kierunek 
działania marek i firm.
Panując nad treścią i podkreślając formę,
Cryptone nada rytm Twoim ambicjom.

Tel. +48 22 635 45 48 • cryptone.com
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OFICJALNI PARTNERZY FRENCH TOUCH
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-15%

Oferta ważna od 23/09/2015 do 05/10/2015

Carrefour każdego dnia oferuje 
swoim klientom bogate 
i różnorodne produkty. Z okazji 
French Touch przygotowaliśmy 
wyjątkową ofertę na francuskie 
specjały, takie jak: wędliny, 
sery czy ryby oraz na tekstylia, 
obowiązującą w dniach 
23.09-5.10.2015 r. Produkty te 
znajdziesz w specjalnej edycji 
naszego katalogu, dostępnej 
także na www.carrefour.pl.

w hipermarketach Carrefour
i wybranych supermarketach
na produkty z prezentowanego
obok katalogu French Touch
po przekazaniu pracownikowi
kasy kuponu rabatowego:

Rabat naliczany przy kasie.
* Kupon rabatowy nie dotyczy produktów wagowych. 

Szczegółowy Regulamin Akcji dostępny 
w Punkcie Obsługi Klienta lub na carrefour.pl
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www.airfrance.pl

oferta ważna od 22/09/2015 do 31/12/2015

120Pln zniżki

na lot do Paryża lub 
innego miasta w europie

Kup bilet na www.airfrance.pl
i podaj kod rabatowy: 

France924

Szczegóły promocji:
•  Zniżki mają zastosowanie tylko przy rezerwacjach poprzez www.airfrance.pl na przeloty w Klasie ekonomicznej przy wylocie 

z Warszawy, przy zakupie pojedynczego biletu lub kilku biletów na raz.
•  aby skorzystać ze zniżki, łączna wartość taryfy wszystkich biletów w jednej rezerwacji (bez podatków lotniskowych) musi 

wynosić nie mniej niż 210 Pln.
• rezerwacja biletu oraz podróż w terminie od 22/09/2015 do 31/12/2015.
• Zniżka nie podlega wymianie na gotówkę.
• oferta limitowana.

Odkryj Francję z Air France! 

dzięki 4 lotom każdego dnia 
z Warszawy do Paryża masz całą 
Francję w zasięgu ręki. 
Z air France dolecisz do winnic 
w bordeaux, słonecznej nicei, 
na lazurowe Wybrzeże i nie tylko! 
Sprawdź połączenia air France 
z Polski do Francji i z całym 
światem i skorzystaj z 
atrakcyjnych promocji!

PARYŻ

www.arkadia.com.pl

*Szczegóły promocji dostępne w lokalu.
oferty promocyjne nie łączą się.

-10%
na zakupy po 
okazaniu Paszportu*

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

–★ ★ ★ ★–



www.arkadia.com.pl

*Szczegóły promocji dostępne w lokalu.
oferty promocyjne nie łączą się.

-10%
na zakupy po 
okazaniu Paszportu*

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

Pierwsze na rynku warzywa

• Pyszny smak • Atrakcyjny wygląd
          • Idealna chrupkość

warzywneinspiracje.pl

–★ ★ ★ ★–



Pie,kno jest darem natury i to właśnie w niej szukamy skarbów, 
które je ochronia, i podkreśla, . Wywodzimy sie, z Prowansji 
- tam nauczyliśmy sie, wycia,gać z roślin i ziół to, co najlepsze. 
Dzisiaj DMP wykorzystuje te, wiedze, , aby ofi arować Wam całe 
pie,kno, które skrywa natura.

Ofiarujmy pie,knu całe bogactwo świata

Skarby Prowansji

www.arkadia.com.pl

3 dolewki 
w cenie 2* 

*Szczegóły promocji dostępne w lokalu.
oferty promocyjne nie łączą się.

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

Prezent 
niespodzianka

*Szczegóły promocji dostępne w lokalu.
oferty promocyjne nie łączą się.

za zakupy 
powyżej 100 zł*

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

–★ ★ ★ ★–

cheminsdusoin.com



www.galeriamokotow.pl

*Szczegóły promocji dostępne w lokalu.
oferty promocyjne nie łączą się.

-10%
na zakupy po 
okazaniu Paszportu*

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

Podkład podłogowy

Innowacyjna, płynna wylewka anhydrytowa stosowana 
najczęściej przy ogrzewaniu podłogowym.
 wysoka wytrzymałość
 doskonałe przewodzenie ciepła
 szybkość wykonania

Rabat 10% od ceny katalogowej  
za zamówienie posadzki Agilia Sols A  
od 23 września do 10 października 2015 r.
www.solidnaekipa-lafarge.pl
Oferujemy kompleksową usługę – dostawę 
produktu wraz z wykonawstwem.

Reklama Agilia_100x140.indd   1 20/08/15   09:01



www.galeriamokotow.pl

-10%
na zakupy po 
okazaniu Paszportu*

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

Produkty sygnowane marką Président 
obecne  są  w 160  k ra jach .  co 
sekunda na świecie sprzedawanych 
jest 12 produktów Président! Marka 
Président to synonim wysokiej jakości, 
wspaniałego i  niepowtarzalnego 
smaku oraz różnorodności produktów 
i wariantów smakowych.

Produkty  Prés ident  są  obecne 
codziennie na polsk ich sto łach 
w wielu kategor iach produktów 
mlecznych: sery twarde i pleśniowe, 
kremy do smarowania ,  twarog i 
tradycyjne i mielone, twarożki, serki 
do smarowania, masła i śmietany. 
Praktycznie wszystk ie produkty 
pod marką Président sprzedawane 
w Polsce wytwarzane są z polskiego 
mleka w jednej z trzech polskich fabryk 
(zakład Polser w Siemiatyczach, zakład 

produkcyjny w Winnicy i zakład obory 
w Kozienicach).

Marka Président to lata histori i . 
od  dn ia ,  k i edy  pod  ok iem je j 
założyciela - andré besnier, z 35 litrów 
mleka wyprodukowano 17 serów 
camembert, upłynęły już 82 lata. 
Ser camembert to najsłynniejszy 
z  ga tunku  serów p leśn iowych, 
o histori i  sięgającej XViii  wieku. 
camembert ma okrągły kształt, jest 
równomiernie pokryty białą skórką. 
delikatny, o jednolitym, rozpływającym 
się w ustach miąższu i kremowym 
kolorze.  camembert pod marką 
Président powstał  w 1968 roku 
i od tego czasu President jest jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych marek 
na świecie a sery pleśniowe jednym ze 
sztandarowych produktów tej marki.

Lactalis Polska Sp. z o.o., ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa
www.lactalis.pl 

PARTNER

*Szczegóły promocji dostępne w lokalu.
oferty promocyjne nie łączą się.



*Szczegóły promocji dostępne w lokalu.
oferty promocyjne nie łączą się.

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

Prezent 
niespodzianka

*Szczegóły promocji dostępne w lokalu.
oferty promocyjne nie łączą się.

za zakupy powyżej 
100 zł*

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

2+1

Klient, który założy konto lub kartę 
kredytową, otrzyma w prezencie 

kartę podarunkową na 
50 zł na zakupy.

(2 produkty zakupione, 1 w prezencie)*

www.galeriamokotow.pl



Światowy ekspert w dziedzinie kabli i  
systemów kablowych

Nexans Polska sp. z o.o. · ul. Wiejska 18, 47-400 Racibórz 
marcom.info@nexans.com · www.nexans.pl

Kable i systemy kablowe Nexans są obecne w każdym miejscu naszego co-

dziennego życia. Tworzą infrastrukturę energetyczną i telekomunikacyjną, 

występują w przemyśle, budownictwie, statkach, farmach wiatrowych, po-

ciągach, samochodach, samolotach, … Prawdopodobnie nawet o tym nie 

wiesz, bo nie widzisz ich na co dzień. Nasze kable i systemy kablowe otwie-

rają drzwi do światowego postępu.

Because so much of your performance 
runs through caBles

Światowy ekspert w dziedzinie kabli i  
systemów kablowych

 at the core 
of performance

NEX_Performance_235x297_PL_okt11.indd   1 05.10.11   11:47:18 Uhr

Kable i systemy kablowe Nexans sà obecne w ka˝dym miejscu naszego  
codziennego ˝ycia. Tworzà infrastruktur´ energetycznà i telekomunikacyjnà, 
wyst´pujà w przemyÊle, budownictwie, statkach, farmach wiatrowych, pociàgach, 
samochodach, samolotach, … Prawdopodobnie nawet o tym nie wiesz, bo nie  
widzisz ich na co dzieƒ. 

Nasze kable i systemy kablowe otwierajà 
drzwi do Êwiatowego post´pu.

Nexans Polska sp. z o.o. • ul. Wiejska 18, 47-400 Racibórz
marcom.info@nexans.com • www.nexans.pl

ŚWIATOWY EKSPERT W DZIEDZINIE KABLI  
I SYSTEMÓW KABLOWYCH

www.sofitel-victoria-warsaw.com

Sofitel Warsaw Victoria oferuje 
swoim gościom wyjątkową 
gościnność, najwyższej klasy 
obsługę i niepowtarzalną 
atmosferę. Zapraszamy na 
niedzielny rodzinny brunch 
w restauracji Kitchen Gallery. 
Proponujemy specjały szefa 
kuchni, bogaty wybór dań 
kuchni z całego świata, 
opiekę naszych animatorów i 
program zabaw dla dzieci.

Za niedZielny 
brunch 

W GodZ. 12:30-16:30
dzieci 6-12 lat, 50% zniżki,  
poniżej 6 lat – nieodpłatnie

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

155 zł



www.zlotewyprzedaze.pl

Złote Wyprzedaże to największy 
klub zakupowy w Polsce 
oferujący swoim członkom 
zakupy przez internet szerokiej 
gamy produktów markowych 
i designerskich w cenach 
niższych nawet o 80%.

Kupon do jednokrotnego wykorzystania 
na użytkownika. W wartość zakupów 
nie wliczane są koszty wysyłki. Kupon 

nie łączy się z innymi kuponami.

rabaT

40 zł*

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015
*Za zakupy za minimum 250 zł

W celu realizacji należy wpisać hasło 

FRENCH15 
w polu Kod ProMocyJny 

na zlotewyprzedaze.pl

wygraj bmw x3                       
     lub 1 z 4000 nagród

weź udział w konkursie

KUP 4 opony zimowe
Michelin

Michelin to lider technologiczny  
światowej branży opon. Produkuje opony  

do samochodów osobowych, ciężarowych,  
pojazdów rolniczych, motocykli i samolotów.  
Jest również wydawcą map, przewodników  

turystycznych i kulinarnych.

  Szczegóły na stronie 
www.konkurs.michelin.pl

271-15 SELL zima reklama 100x140 PL v_03.indd   1 8/27/15   4:09 PM



www.promod.pl

Promod boutique Française  
to jeden z liderów w sprzedaży 
odzieży damskiej prêt-à-porter.  
Marka powstała w 1975 r.  
we Francji, a obecnie posiada 
78 sklepów w Polsce. 

Promod to przestrzeń, gdzie 
stworzysz swój własny styl.

PrZy ZaKuPie
Za Min.199 zł

od PoniedZiaŁKu  
do cZWarTKu*

-30 zł

*Kupon do wykorzystania we wszystkich butikach 
Promod boutique Française w Polsce i na promod.pl.

Szczegóły promocji w butikach.
oferta ważna w wyznaczonych dniach 

od 23/09/2015 do 11/10/2015. 

W celu realizacji należy okazać kupon w sklepie 
bądź wpisać hasło FRANCJA w polu Kod 

rabaToWy na promod.pl

www.promod.pl

Promod boutique Française  
to jeden z liderów w sprzedaży 
odzieży damskiej prêt-à-porter.  
Marka powstała w 1975 r.  
we Francji, a obecnie posiada 
78 sklepów w Polsce. 

Promod to przestrzeń, gdzie 
stworzysz swój własny styl.

PrZy ZaKuPie
Min. 

2 ProduKTÓW 
PiĄTeK, SoboTa, 

niedZiela*

-20%

*Kupon do wykorzystania we wszystkich butikach 
Promod boutique Française w Polsce i na promod.pl.

Szczegóły promocji w butikach.
oferta ważna w wyznaczonych dniach 

od 23/09/2015 do 11/10/2015.

W celu realizacji należy okazać kupon w sklepie 
bądź wpisać hasło FRENCH w polu Kod 

rabaToWy na promod.pl



*Szczegóły promocji dostępne w lokalu.
oferty promocyjne nie łączą się.

-10%
na zakupy po

okazaniu Paszportu*

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

www.galeria-wilenska.pl www.galeria-wilenska.pl

Przy zakupie

2 par okularów
(korekcyjnych lub słonecznych)

drugie, tańsze gratis
oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

*Szczegóły promocji dostępne w lokalu.
oferty promocyjne nie łączą się.

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

2+1
(2 produkty zakupione, 1 w prezencie)*



www.hotelbb.pl

WarSZaWa / Toruń / WrocŁaW

Zapraszamy do doskonale 
zlokalizowanych hoteli 
w Warszawie:
warszawa.okecie@hotelbb.com 
tel.: 22 577 17 60, 
w Toruniu: torun@hotelbb.com 
tel.: 56 621 81 00 
i Wrocławiu: wroclaw@hotelbb.com 
tel.: 71 324 09 80

na pokój i śniadanie 
w hotelach b&b 
w Polsce 
(Warszawa, Toruń, 
Wrocław) 
przy rezerwacjach dokonywanych 
mailowo bądź telefonicznie, pod 
warunkiem dostępności miejsc.

15% zniżki 

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

www.bricoman.pl

Sieć sklepów – składów 
budowlano-remontowych. 
W naszej ofercie znajdziecie 
Państwo  produkty  
dobrej jakości, znanych 
marek, dostępne od 
ręki w dużych ilościach. 
Zapewniamy najlepsze 
ceny i sprawne zakupy. 

Zarejestruj się na naszej stronie 
www.bricoman.pl
Minimalna kwota zakupu 250 zł.

na zakupy 
w sklepie 
internetowym

30 zł rabatu

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015



www.eurexia.pl

Firma eurexia Polska Sp. z o.o. 
jest fi lią francuskiej spółki 
giełdowej eurexia, mającej 
duże uznanie na rynku 
francuskim jako dystrybutor 
wysokiej jakości wędlin całych 
i pakowanych na tackach 
w atmosferze ochronnej. 
W Polsce jest największym 
importerem i producentem 
wędlin importowanych, 
delikatesowych. Klientami 
naszymi są zarówno duże 
sieci handlowe, jak również 
odbiorcy indywidualni. 
Marka „Goldoni” jest 
znakiem własnym fi rmy 
eurexia i skupia sztandarowe 
produkty wędliniarskie 
z różnych krajów europy.

oferta ważna od 23/09/2015 do 05/10/2015

Produkty eureXia 
objęte specjalną ofertą zamieszczoną
w katalogu carrefour French Touch



www.dpam.pl

Galeria Mokotów - Warszawa
Manufaktura - Łódź

Sklep internetowy - Kod: FrenchTouch

przy zakupie minimum dwóch artykułów
-30%

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

www.meublesdecharme.pl

Meubles de charme, 
ul.Śniadeckich 17 - Warszawa

na kolekcje 
mebli-10%
na asortyment 
dekoracji-15%

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

rabatu na produkty 
za okazaniem paszportu

-10%

ul. chmielna 21 - Warszawa
ul. nowy Świat 64 - Warszawa

al. Jana Pawła ii 82 ch arkadia - Warszawa

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

www.petitappetit.com.pl

Warszawa - ul. nowy Świat 27
tel. 22 826 44 61

na dania i alkohole
-15%

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

 kawa za 1zł do deseru
za okazaniem paszportu
(kawa czarna lub kawa z mlekiem)

Galeria Platinum Towers, 
ul. Grzybowska 61 - Warszawa

Zebra Towers, ul. Mokotowska 1 - Warszawa

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

-20%

www.lebistrorozbrat.com

Warszawa 
ul. rozbrat 44a

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

 nie dotyczy zestawów lunchowych 
i napojów

na cały rachunek

na wszystkie menu i alkohole

-5%

-10%
www.facebook.com/po.francusku

Gdańsk
ul. Spichrzowa 24/1

Sopot - ul. Grunwaldzka 12/16
tel. 58 341 94 49

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015

www.petitparis.pl



www.moninpolska.pl

Marka Monin jest obecnie 
uznawana za numer jeden 
na świecie na rynku syropów 
klasy Premium, likierów, sosów 
aromatycznych oraz puree 
owocowych. To zasługa ponad 
100 - letniego doświadczenia  
oraz bogatej oferty - ponad  
150 smaków sprzedawanych  
w 150 krajach na świecie.  
do produkcji wyrobów Monin 
wybierane są wyłącznie 
wyselekcjonowane o najwyższej 
jakości owoce, kwiaty, 
przyprawy i orzechy. 
Znakomicie komponują się w 
koktajlach i z kawą,  
są znakomitym dodatkiem 
do deserów, ciast i lodów.

GDA¡SK MORENA / KRAKÓW ZAKOPIANKA / ŁÓDè KOLUMNY 

WARSZAWA ARKADIA / WARSZAWA BEMOWO / WARSZAWA REDUTA 

WARSZAWA TARGÓWEK / WARSZAWA WILE¡SKA /  WROCŁAW BOREK

na SyroPy, SoSy 
deSeroWe i Pure 
oWocoWe Monin

-10%

oferta ważna od 23/09/2015 do 05/10/2015



Jacqueline riu – francuska 
marka z ponad 40 letnią 
tradycją. od 16 lat doceniana 
przez polskie klientki 
za swój unikatowy styl, 
kobiecość i szeroki wachlarz 
rozmiarów ( 36-48 ).

www.jacquelineriu.fr

na KoleKcJę 
JeSień- ZiMa 2015

rabat nie łączy się z innymi 
promocjami

-15%

oferta ważna od 23/09/2015 do 10/10/2015



Dziękujemy Wam

Przyjaciele

WYSTAWA, NAPOLEON I SZTUKA EMPIRE’U
OD 12.09 DO 13.12.2015 •  WARSZAWA

INSTYTUT
FRANCUSKI 
 TO TAKŻE  

KULTURA 
FRANCUSKA
W POLSCE

 

Festiwale
Koncerty
Filmy
Literatura
Konferencje
Spektakle
Wystawy
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UL.WIDOK 12, WARSZAWA
TEL.: 22 505 98 00

UL. STOLARSKA 15, KRAKÓW
TEL.: 12 424 53 50

Doradcy Handlu  
Zagranicznego Francji
Sekcja Polska

JAKIE SĄ GŁÓWNE ZADANIA CCE?

•   Szkolić i doradzać organom administracji publicznej:  
  - inteligencja ekonomiczna, trudności rynkowe...

•   Uwrażliwiać młodych na kwestie międzynarodowe: 
  - szkolenia, wolontariat międzynarodowy, staże...

•   Wspierać internacjonalizację MŚP:  
  - patronat, opieka, wejście na rynek...

•   Wzmacniać oddziaływanie we Francji:  
  - poprzez inne kraje, organizacje międzynarodowe...

DORADCY

•   Działacze terenowi włączeni w «struktury» lokalne  
(komitety, sekcje), posiadający pełną autonomię

•   Sprawują swój mandat jako wolontariusze

•   Mianowani intuitu personae dekretem międzyministerialnym 
na okres odnawialnej trzyletniej kadencji

•   Wybierani na podstawie zalet charakteru, doświadczenia 
zawodowego i sukcesów swoich firm za granicą



W dzisiejszym świecie istnieje wiele państw na wszystkich kontynentach, które 
łączą więzy językowe, kulturowe lub historyczne z Francją. od kilkudziesięciu lat 
te więzi, mimo iż często wynikają z tragicznej przeszłości, są wykorzystywane 
do pozytywnej współpracy w ramach Międzynarodowej organizacji Frankofonii – 
znaczącego podmiotu w skali globalnej, który aktualnie skupia 80 państw.

Między innymi, dzięki tak różnym epizodom w szeroko pojętej historii Polski 
jak, de facto, przynależność ok. 1200 lat temu obecnych ziem zachodnich do 
imperium Karolińskiego czy ok. 200 lat temu Księstwa Warszawskiego do imperium 
napoleońskiego, w 1995 r. Polska zgłosiła akces do Międzynarodowej organizacji 
Frankofonii i od tego czasu coraz aktywniej uczestniczy w jej działalności.

cel przynależności Polski do tej organizacji, jak w przypadku każdej innej 
organizacji międzynarodowej, jest ten sam – współpraca z innymi państwami, 
której skutkiem będzie wzrost dobrostanu polskiego społeczeństwa. 
Sposobem realizacji takiej współpracy, a zarazem osiągnięcia wskazanego 
celu, jest aktywność w różnych sferach funkcjonowania Frankofonii. Przy czym,  
z jednej strony, mamy formy aktywności, które są mało widoczne, jak chociażby 
te, realizowane w formie przynależności przedstawicieli polskich instytucji  
i organizacji do różnych organów Frankofonii. 

ale z drugiej strony mamy igrzyska Frankofonii, które nie tylko są jedną  
z największych imprez sportowo-artystycznych na świecie, ale na dodatek 
obejmują wspólny udział zawodników sprawnych i niepełnosprawnych. 
na ostatnich igrzyskach w 2013r., polscy zawodnicy osiągnęli ogromny 
sukces w postaci 27 medali i 3. miejsca na 54 startujące ekipy narodowe.  
a nazwiska takich złotych medalistów i rekordzistów igrzysk jak anita Włodarczyk 
czy Tomasz Majewski, mówią same za siebie. 

Jednak to, co najlepsze w związku z przynależnością do Frankofonii, jest 
jeszcze przed Polską. Bo to przecież francuski cesarz Napoleon Bonaparte 
„dał nam przykład jak zwyciężać mamy”, więc nie ma lepszego grona,  
w którym Polska może osiągnąć sukces ... 

W Polsce, głównym podmiotem zajmującym się 
stymulowaniem aktywności i współpracy 
instytucjonalnej w ramach Frankofonii jest, 
istniejące od 20 lat, Stowarzyszenie Francja-Polska.

co powinieneś wiedzieć o
FranKoFonii ©



PARTNER OF


