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List referencyjny

Z

pełnym przekonaniem chciałabym polecić usługi Estella Catering. Spółka
Poznań Żonkit dwukrotnie miała okazję korzystać z usług cateringu przy
otganizacji Balu dla najemców(na kaŻdym z bali było ok. 800 osob).
Za kaŻdym razęm pracownicy Estella Catering wykazywali się rzetelnością i
profesjonalizmem. Proponowane menu oraz jego wycena były adekwatne do
naszych oczekiwan, a przygotowane posiłki zawsze wszystkim smakowały.
Pracownicy obsługi odznaczają się wysoką kulturą osobistą, zawszę chętni do

pomoCy, szybko reagują podczas nieoczekiwanych zdarzeń.

Szczególnie polecam współpracę z Panem Bartoszem Skrockim, który podczas
organizacji ęventu wykazywał się ogromnym zaangaŻowaniem i profesjonalizmem.

Pauń,Skrobańska
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Jubilerska

113,

M-190 Warszawa

tel. (22) 61 148{1, fax (22) 61 '149{6
Adres do korespondencji:
Biuro Dyrekcji C.H. King Cross Marcelin
ul. Bukowska 156
60-198 Poznań
tel. (61) 88-60402, fax (61)

8860410
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12632 - NtP 113-21-12-239 Massimo Bonardi' Mauro Melzani, Giancario Steyde
MP|TAŁ ZAKŁADoWY WYNosl 14 250 000 PLN

Pomań,8 marca 2013 roku
ESTELI"A- cateńng
Węgo*a 2{l
Poznań
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Polskapresse Sp. z o,o. oddział Prasa Poznańska, wydawca dziennika
Wielkopolski'składa firmie
"Głos
Catering serdeczne podziękowania za realizację cateringu podczas
Gali Wręczenia Medali
_E-sT.ELl4
MłodejSztuki, zorganizowanej przez nasząfirmę 1 marca w Śail Wietliiej CK Zamek w Poznaniu,

Bardzo wysoko oceniamy poziom świadczonychgrzez Państwa usfug. Profesjr:nalna ofeńa, makomita
logisĘka, a pzede wszysfltim Ęskawiczna reakcja na zmiany nawlt te w irakcie imprezy - stawiają
Państwa firmę w gronie tych, które gwarantująnajwyzszy poziom usfug.

Bardzo dziękujemy za doskonałe menu, etąancki wystrÓi Sali, fachową obsługę kelnerską oraz wzorową
opiekę cateńngową nad garderobami aĘstów.

Niniejszym rekomendujemy firmę EsTELt-Ą Catering jako eetelnąo

cateńngu iwyrażamy nadzieję na dalszą

I

'7,r

r,('

owocnąwsffiraę.

i proĘonalnąo

organizatora

o"ł.f--

Paulina Burchardt
Kierownik DŻału Marketingu
Polskapresse oddzial Prasa Poznańska
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Pclskapresse Sp. z c.o. 02-672 Warsrawa. ul Dornarrjewska 41
oddzlał Prasa Poznańska 60_782 Pozllali. ul. Grłlnwaldzka 19
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy vl Warszawie Xllł Wydzial Gospodarczy

Sa dov.iego

Krajowego RejestriJ

l]i KRS 000000240s. NlP 522_01-B3_60s, Kapitał Żakładowy 4i.853
000.o0 PLN

UNmrnsYTET Mroyczt,ly

IM.

KłRorłMłRcINK6W5KIEG9 W PozNłNtu
Rtrcron

Ptor. on HAB. JAcEK Wysocrcr
Collegium Maius

tel.61 854 6228 fax:618520342

ul. Fredry 10
61-'70I Poznań

e-mail : rektor@ump. edu.pl
http ://www.ump. edu.pl

Poznań, 15 stycznia 2013r.

Estella Catering

w Poznaniu
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W imieniu organizatorów Noworocznego Koncertu Charytatywnego ,,Medycy dzieciom" serdecznie
Państwu dziękujemy za okazaną pomoc W przygotowaniu i realizacji tego spotkania.
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Rektor

Wielkopolskiej lzby Lekarskiej

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Ą*ł 3 7 ę-^s"i-- h-. łi łŁ(
/ł/4'/j

/

!,

I

dr Krzyłtof Kordel

,fUe
ćek Wysocki

I

NSTY-TL'T OGH FIONY FTOSLI N

PAŃsTWoWY

ul. Władysława Węgorka
NaP: 777-OO-O2-7O2

INSTYTUT

BADAWCZY

Telefony: Gentrala

20' 60-318 Poznań

KoNTo: BGż s.A. o/Poznań Nr 63 2o30 0045

61 864-90-00

Dyrektor 61 864-90-01

61 A67-92-22

Fax: 61 867-63-Oi
www. i or. pozn a n, p l

111o o0o0 0042 1600

Poznań, dnia 25 lutego 2oI3 r.

Bartosz Strocki
Estella Catering
ul. W. Węgorka 20 A
60-318 Poznań
woj. wielkopolskie

Szanowni Państwo,

Składam serdecznie podziękowania za pomoc okazaną podczas organizacji 53. Sesji
Naukowej Inst5rtutu Ochrony RoŚlin _ Państwowego Instytutu Badawrczego, która miała
miejsce w dniach 6-7 lutego 2013 r.
Dzięki Państwa elastyczrrości i zaangażowaniu spokojni byliŚmy o prawidłowe
zabezpieczenie wszelkich usług gastronomicznych dla ponad 4O0 GoŚci. Zwienczeniem całoŚci
był uroczysty bankiet, który stał się prz.1rsłowiową ,,kropką nad 1", po dziŚ dzien
rozpamiętywany jako najlepszy od dekady.
Jestem głęboko przekonarta, że w przyszłościnie raz i nie dwa uda nam się zorganizować
podobne przedsięvłzięcie na poziomie gwarantdącJrrn zadowolenie zaangażowanych w nim
stron.

Pragnę również zapewnić, iz będę rekomendować Państwa firmę podczas innych dziaŁań
dla naszych Klientów.
Serdeczne podziękowania dla całego zespołu firmy Estella.
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Poznań dn.z sierpnia zorz

event marketing
since 1992

ESTELLA - Catering

ul. Węgorka zo
6o - 3r8 Pontań,

List referencyjng dla firmy catering ow ej EsteIIa

współpracy, polecam firmę Estella jako doświadczonego
obsłudze cateringowej imprez. Z przy1emnościąstwierdzam,

W świetledoĘchczasowej

i solidnego parbrera w
że współdziałanie z

firmą Estella od lat układa się

wzorowo.

Firma ta w pełni spełniła oczekiwania na kolejnych wspólnie zrealizowanych eventach:
otwarcia fabryki w Stolnie i otwarcie terminalu kontenerowego pod Poananiem, wiosną

tego roku.

Firmę cateringową Estella cechuje terminowośó i rzetelnośó przy realizacji powierzonych
im zadań. Po taz kolejny wykazała się przygotowaniem eleganckich stołów, doborem
uśmiechniętej i chębrej do pomocy obsługi oraz smacmym jedzeniem bankietowym.

Na uwagę zasługuje rółvnież fakt doskonałej wspó}pracy z Managerem Estelli Panem
Bartoszem Skrockim.Słuzył on swoją wiedzą i radą w przygotowaniu imprezy.
Firma Estella jest godnym polecenia parbrerem biznesowym.

iem,
P-art
Dominika Milczarek
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Zfirmą Estella współpracujemy od 1998 roku. Rokrocznie organizując imprezy na Polu
Piknikowym MALTA SKl, korzystamy z oferty cateringowej Estelli, która zapewnia doskonałą
obsługę zarówno spotkań kameralnych, jak wielkich pikników na kilka lub kilkanaście tysięcy
osób. Naszym największym wspólnym przedsięwzięciem byta organizacja 15-lecia firmy VW
Poznań, na którym gościliśmy20.000 osób' Na wysokie oceny, które zebraliśmy po imprezie od
kierownjctwa Volkswagen Poznań z pewnością przyczyniły się najwyższe kwalifikacje firmy
Estella,,
Naszym celem jest organizacja imprez na najwyższym poziomie, tego tez wymagamy
od naszych partnerów. Niezmiennie od lat, poziom usług świadczonych przez firmę Estella
oceniamy bardzo wysoko. Zawsze możemy liczyc, na profesjonalną obsługę naszych Gości
i zagwarantować im niezapomniane wrażenia kulinarne.
Na przestrzeni lat z firmą Estella zrealizowaliśmy ponad 200 wspólnych przedsięwzięć
i z pełną odpowiedzialnością polecamy przyszłym klientom ich usługi jako solidnego
i fachowego partnera, potrafiącego sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających
klientów

Zwyrazami szacunku, ,/

r"ItŁ

Zbigniew BorkóWski

maltaski.pl

MALTA SKI Sp. z o.o.
ul. Wiankowa 2, 61_131 Poznań

tel. +48 61 878 22
fax +48 61 878 22

22

00

e-mail: sekretariat@ maltaski.pl

Poznań 18.07.Żan.

Niniejszym potrvierdzamy nalezyte wykonanie usługi
cateringowej polegającej na obsłudze XV-lecia naszej firmy, która
odbyła się na terenie MTP w Poznaniu

r,,l

dniu 08.07.zan.

Firma Estella Sp.j' obsłuzyta ponad 3000 naszych gościz odpowiednią
starannością , zgodnie z Wymogami HACCP"
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POLSKIE
TOWARZYSTWO
LECZENIA
oPARZEŃ

Firma Estella
Pan Bańosz Skrocki

W imieniu Komitetu organizacyjnego 16 Sympozjum,,oparzenia Ż0I2" ,
które odbyło się 24 -26 maja20l2 roku składam na Pana ręce podziękowania za
profesjonalne i bardzo przyjazne zorganizowanie na terenie IOR pikniku.
Podziękowanie dotyczy zarówno sprawnej organizacji imprezy jak i w czasie całego
Sympozjum profesjonalnej i miłej obsługi naszych gości

ZpowaŻaniem
Przewodnicząq Komitetu Organizacyj nego
orski

2.

sKRzYDŁo torN'cTWA TAKTYCZNEGO
Foz,NAŃ

Szanowny Pan

łarosławaALAS
lałaścicielPestauracj i Estella
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Pragnę Panu gorąco podziękować zą Pomoc W organizacji
przedsięwzięć zwią3anych z obchodami 5. rocznicy wprowadzenia
na wyposażenie 5ił Powietrznych samolotów wielozadaniowych F-ló
oraz wręczenia sztandaru 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego.
,,

i

wysiłek, jaki włołłPan W uświetnienie naszej
uroczystości, został dostrzeżony i był bardzo pozytywnie konentowany
przez tak znamienitych gościjak n.in. tlĄinister obrony Narodowej,
Dowódca 5ił Powiefrznych oraz Przedstawiciele najwyższych władz

Trud

lokalnych i samorządowych.

W

Postawa Pańskiego personelu jest przykładem rzadkiego
dzisiejszych czasach profesjonalizmu i ponadprzeciętnego

zaangażowania.

Dziękując, życzę Panu dalszych sukcesów

i

satysfakcji

z realizacji kolejnych zadań oraz wyrażam nadzieję na dalszą

owocną

wspciłpracę.
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gen. bryg.

Poznań, dnia 15 listopada 2011r.
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Szanowni Panowie

Jarosław Galas
Piotr Knasiecki
Janusz Nowak
Estella - Catering
ul. G'arbary 41
6I-869 Poznań
{"

Poznan, dnia 08 maja2009 r.

Szanowni Panowie
Pragnę Panów poinformowaó, Że Kapituła Hermesów ,rPoradnika Restauratora''
po analizie kandydatur nominowała Estella - Catering do nagrody Hermęsa w kategorii:

sieć cateringowa
Kapitdła zgodnie ptzyznała, iż Estella - Catering od btisko 16 lat świadczy usługi cateringowe

na bardzo wysokim poziomie. Estella

-

Catering

to

doskonale wyszkolony personel,

specjalistyczny transport oraz niezmiennie doskonała kuchnia. Firma stale poszukuje nowych
r

ozwiązań by odpowiadać nawe

t

najbar dziej wysublimowanym potrzebom indywidualnych

odbiorców.

Zwyrazami szacunku

GENERALCZYK
ó1

_757 Poznań, ul.

Garbary

1

06/1 08,

tel'/fax

Wydawnictwo: Biuro Promocji i Reklamy ,,GENERALCZYK'' spółka jaWna
852 08 94' (06l ) 85 ] 92 41 http://Www.poradnikhandlowca 'com.pl, e-mail: redakcja@poradnikhand lowca 'Com'pl
'

(061 )

UIvIWERSYTET MTDYCaNY

IM. KAROLA MnnCTTKOWSKIEGO w POzITIANIU

Sru oeNcKIE TownRzYsTWo

NłuxowE

DS. Eskulap
65844L9, www.stn.ump.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 39 pok. 27, 60-356 Poznań
e-mail : stn@ump.edu.pl

tel/fax 061

Poznań,30 marca 2009r.

PoDzIĘKoWANIE
W imieniu Studenckiego Towa

zystwa

Na

ukowego Uniwersytetu

Medycznego w Poznaniu chciałabym serdecznie podziękować firmie

RISTORANTE ESTELLA
za pomoc w organizacji ogólnopolskiej Konferencji ,, Prawo i Medycyna w
służbiędzieciom", która stanowi koIejny owoc kilkunastoletniej współpracy
Studerickiego Towarzystwa Naukowego STN UMP, Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Prawa ElsA Poznań oraz Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Medyryny' IFMSA Poznań.
Państwa pomoc okazała się nieoceniona w zorganizowaniu pzedsięwzięcia, w którym

udział wzięło ponad 250 studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Prawa, a
także goście z całej Polski.

Z poważaniem,
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Katarzyna Ozbgowska

Paewodnicząca Zanądu sTN UMP

UNIwrnsYTET MtoyczNY IM. KłRoI-łMłRcINrcowsKIEGo w PozNłNtu
KłNcI-lRz
BocołN PoNtrpztłrrrc
Collegium Maius

tel. 61 854 62

ul. Fredry l0
61-701 Poznań

59 fax:6l

Poznań.16 maja 201l roku

KSl124l20lr

Pan
Piotr Knasiecki
Właściciel
Restauracji,., Estella"
Szanowny Panił:'

Pragnę serdecznie podziękować za nieodpłatne przygotowanie prz.ez Paiiską [:irmę
poczęstunku podczas Konferencji Kanclerzy

która odbyła się

w

854

62Ż9

e-mail: bponiedzialek@ump.edu.pl
http://wwwump.edu.pl

i

Kwestorów Uczelni Medycznych w Polsce.

murach naszej Uczelni

l0

maja 2011 roku. Znakomite mellu

i profesjonalna obsługa wzbudzlły szczeTę uznanie i podziw przybyłych gości.

Doskonała oferta Pańskiej Firmy i wyróŻniajacy profesjonalizm obsługi potwierdzaja
najv'ryŻszą jakoścświadczonych przez Państwa usług, które nie.jednokrotnie mieliśmy iuz

okazję poznac podczas wielu lat wzajemnej wspołpracy' a którą to współpracę z wielkim
zadowoleniem mamy nadzieję kontynuować.

ivYl!v termedis.pl

Poznań, L8. t_istopada 201j.r.

Skł.:damy serdeczne podziękov'lania z-a znakcmicie ukłacl;:j;1cą się rłspółpracę podczas 1jazdtr
Otolcgia LotIr., który odbył się iv Poznaniu przy Państwa udziale.

.lesteśrrly bardzo usatysfai<.cjonowałli jakośt.i11c.'iteringr-t, profesjonalnyrn działaniem zespoiu
p:'aco,ł;nikó'"r, ł;właszcza kierowrrika, l<tóry provuadzil stały nadzór i reagowalnat';climiaslgdy zaszła
tiłka potrzeba. Czr-:li.srny się lrardzo konforto'-vo podcras tego projektu po'wierzając ważną kr'vestię
posiłkov.' firmie Estelia Catering i na peiłno wrÓcimy do współpracy w przyszłości.
Polecamy fir'rnę Łstella Laiering ilo obsługi wydarzeń Ł.onfer'encyjn'ych i wszelkich spotkań.

Aneta 5z*.'arc
lvianager projektu OTOLOGIA 20i.1
Dziai organizacji Konferencji Terr.ledia.
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%ABRYs
Abrys 5p. z o.

Poznań, dn. 1 grudnia 2010

o.

r.

ul. Daleka 33, 60-1 24 Poznań
T. +48 (61 ) 655 81 0O, F. +48 (61 ) 655 81 01

biuro@abrys.pl, www.abrys,pl

Ristorante ESTETLA
u!. GarbarY 41
61-869 Poznań

List referencYjny
Abrys 5p. z o'o. juŻ wielokrotnie korzystała z usług firmy cateringowej ESTELLA podczas
organizacji szkoleń konferencji' Z przyjemnością możemy zaświadczyĆ o elastycznYm
podejściu do klienta, jak i wysokich standardach obsługi naszych konferencji. Nasze relacje
oparte są na wzajemnYm zaufaniu i dośwładrzeniu'
Firma Catering ESTELLA jest rzete}na i profesjonalna. Zajmuje się obsługą większych
i mniejszych spotkań, konferencji i uroczystościorganizowanych przez ABRYS Sp. z o.o.
organizowany podczas targów PoLEi{0 Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny {22-7-3listopada
2010r.,) jest naszym największym spotkaniem i powierzenie wykonania usługi cateringowej
firrnie ESTELLA było trafnym wyborem, który również przyczynił się do sukcesu naszego
przedsięwzięcia. Współpraca z Panami Michałem Rogalskim, Adrianem Grajkowskim, jak i całą
obsługą caterinBową była na bardzo wysokim poziomia Potrawy serwowane byĘ smaczne
i świeże,a posiłki cieseyĘ się uznaniem wśród uczestników Zjazdu. Nadmienić należy również
o bardzo eleganckim podaniu posiłków oraz dekoracji stołów, nie tylko podczas dziennych
obrad, ale również wieczorowei gali.
Współpraca z firmą Catering ESTELLA to pewnośĆ,zaufanie oraz duże zaangażowanie
realizującyth zlecenie pracowników' Firma ta posiada odpowiednie zaplecze techniczne oraz
personalną co zapewnia wysoką jakośĆświadczonych usług. Pełne profesjonalizmu podejście
pracowników firmy do obsługi klienta przekonuje nas do dalszej współpracy.

i

Z poważaniem,

?"Ąk

Paulina Pelczyk
Kierownik Działu Szkoleń i Konferencji

Abrys 5p. z o' o. zarejstrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział XVlll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NtP 781 00 23 628, REGON 001351807, KRS 0000100410

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
POLISH CAI{OE FEDERATIOI.{
Warszawą dnia 28.09.2010r.

Sz. P.

Jarosław Galas
Estella Catering
Poznań

Szanowny Panie
W imieniu Zarządu Polskiego Zvnązku Kajakowego bardzo dziękuję za

ceuną pomoc oraz
osobiste zaangaŻowarue przy rea|izacji największej tegorocznej imprezy sportowej w Polsce
sENIoRÓw w SPRINCIE KAJAKoWYM, które odbyły
tj. MIsTRZoSTw
się na Torzę Regatowym Malta w Poznaniu w dniach 19'22-08-20|0r.
Mistrzostwa SwiaĘ dziękt efektywnej współpracy Polskiego Związk:tl Kajakowego,
Miasta Poznania, licznych partnerów biznesowych oraz Firmy Estella Catering okazaĘ się
wielkim sukcesem otganlzacyjnym i sportowym. Tegoroczna edycja, która zgromadziłatysiąc
trzystu uczestników z siedemdziesięciu jeden państw, została uznana przez Międzynarodową
Federację Kajakową za jedną z największych i najlepiej zorganizowanych imprez
mistrzowskich w histońi ICF. Pozwoliło to tak'ze na rozpowszechnienie naszej dyscypliny
sportu'oraz miasta Poznaiw Polsce i na całym świecie.

Śwrłrł

Wyrazam nadzieję, Że nasza współpraca będzie w dalszym ciągu się rozwijałą mvłaszcza
podczas kolejnych wydarzeńkajakowych mających miejsce w Poznaniu.

Zvłyrazatrti szacunku

zef Bejnarowicz

UL.Erazma ciołka17,01_445warszawa, Poland, Phone/fax: (+4822)837 1470' (+4822)8374059' fax:(+4822)8772460
e_mail:

offic€@pzkaj.pl

uĆ{ł!Ł(alg NlP: 527_15-42-951
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FUNDACJA UNIWIRSYTETU

IM, A. MIC,KIEWI{ZAVd POZNANIIJ

Poznań,05.1 l.2010

Sz'anovzni P'ństwo,

W

clniach 4-9 lipca 2010 roku zostalir zorganizowana przęz Unir'versytet im. Adama

Mickicw-icza oraz F'undacię U,ĄI\'{ międzynarodorł'a konierencja l7'h Intemational Symposium on
Homogeneous Catalysis, w którejwzięlo udział ponad 400 uczestników z 38 krajor,v.

organizac|ę catcnngp oraz imprez tawarzyszących w trakcic Sympozjum porvierzyliśmy
która rv sposób profesjonalny w"ywięała się z
firmic Estella, Galas, Norvak, Krrasiecki sp'
powierzonego zadania.

'.,

Doskonała obsługa oraz znakomite Potrawy rv polączeniu z progtamem merytorycznym
konierencji z pewnością wpłynęłynir koricowy sukces oraz niez.apomni'ane rważenia wszystkich
uczestników Sympozjum.
Gorąco polecalny firrnę Estella, iako organizatorź uroczystych bankietów' jak i konfcrencji

niezależnie od skali przedsięwzięcia.

7, poważaniem
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UruIWERSYTET MTDYCZNY

IM. KARON MNNCINKOWSKIEGO W

POZITIANIU

Sru DENcKrr TowARzYsrwo

NnuxowE

DS. Eskulap
6584419, www.stn.umP.edu.Pl
ul. P,;zybyszewskiego 39 pok. 27, 60-356 Poznań
e-mail : stn@umP'edu.Pl

tel/fax 061

Poznań, 30 marca 2009r.

poDzIĘKoWANIE
W imieniu Studenckiego

Towazystwa Naukowego Uniwersytetu

Medycznego w Poznaniu chciałabym serdecznie podziękować firmie

RISTORANTE ESTELLA
za pomoc w organizacji ogólnopolskiej Konferencji ', Prawo i Medycyna w
służbiedzieciom'', Kóra stanowi kolejny owoc kilkunastoletniej współprary
Studenckiego Towarzystwa Naukowego sTN UMP, Międzynarodowego
Stowazyszenia Studentów Prawa ElsA Poznań araz Międzynarodowego
Stowa rzyszenia Studentów Medyryny. IFMSA Pozna ń.

Państwa pomoc okazała się nieoceniona w zorganizowaniu pzedsięwzięcia, w którym

udział wzięło ponad 250 studentów Wydziału Leka'rskiego oraz Wydziału Prawa, a
także gościez całej Polski.

Z poważaniem,

,11''

.

/;irrrri-'
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?

Katarzyna Ozegowska

'Paewodnicząca Zarządu STN UMP

FUNDACJA

ir^...*,/-WIELKOPOLSKIE

Ą../v-'ń.Wlos

LARsTWo
Poznań, dnia 12 listopada 2009 roku

List referencyjny

Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu współpracuje z Firmą ESTEL|A
od 2006 roku. Firma realizuje na zlecenie Fundacji obsługę cateringową imprez

spottowych. obsługiwała miedzy innymi :
Puchary świata w wioślarstwie 2006 i2008 liczba uczestników ok' 1.300
Mistaostwa Europy w 2007 -liczba uczestników ok' 1.200
olimp'rjskie Rgoatv Kwalifikaryjne 2008 - liczba uczestników ok.900
Mistzostwa Swiata seniorów w wioślarstwie 2009
liczba uczestników
ok.1.800
RegaĘ krajowe od 2006 - 2009 3-4 imprez rocznie - liczba uczestników ok.
400

-

-

-

W ramach obsługi Firma ESTEL|A dostarczała posiłki obiadowe, organizowała
bufeĘ, okolicznościowe spotkania. Jakośćpzygotowywanych potraw, ich
różnorodność,gramatura, sposób podania, dbałośćo czystośći higienę byĘ bez

zarzutu. W zakresie organizacji zabezpieczała wyposażenie - stoły, kzesła, bufety,
zastawę, aranżowaławnętaa, zapewniała obsługę kucharską i kelnerską.

We wszystkich Ęch działaniach cechował ją duzy profesjonalizm, dobra organizacja,
terminowośći rzetelnośćoraz wysoka jakośćserwowanych posiłków. Praca całego
zespołu była wysoko oceniana przez uczestników pzedsięwzięć, zawodników,
działaczy, trenerów, sędziów i dziennikaay.

NIP:779 22 53 676
Regon 30001 6061
Bank PeKao s'A' ó1 l 240 1747

11 1 1 001 0

0503 9301

Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo
60_79'l Poznań, Ul. Wł' Reymonta 35
Tel.061 865 43 51 fax:061 864 08 66
www.wioslarstwo.poznan.pl e-mail: biuro@wioslarstwo.poznan.pl
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GłJańsk 3"l 1'20s9

'*srs{-{-ń 6ęlps, trloyr*Ł ł*lasiec*j $3ółka jłwła
Uł. Garbary 41
Faznatź

irnieniu lirmy Vllll Iv'ladia $p, H g.o. vM $roup sp. k. rnam prryjemnośc
potwierdziĆ wspÓtpracę firnry Estella w ramach organizacji Vtl Zjazdu Polskiego
Towareystwe Medycyny Rodzlnnej odbywającego się w Poznanitl w dnlach
3-5 wrreśnia?0s$. świadcuone usługi catefingowe byly na wysokim pozionlie
spe|niły na$ge oczekilvania' Jednocaeśnie pragnę podziękowac za sprawną
i seybką rsakcję na kaŹd€ nasas nswo oceekiwania pojavłiające się w trakcie
realiz*cji Zjaedu. Poewsliło nam t0 w *posÓb satysfakcjonujący bezblędny
zr€alizować nasze przedsięweięcie.
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Podsumowująs- r przyjenrnościąp*locan: firmę Estella jako rzetelRego partnera'

Mańa Komołubi
$pecjali*ta ds. Organizacji Konferencji
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TELEKoMUNIMą^ PoLsKA sA

#-tp

Hegion Grupy TP Zachód

DyEktor Regionu

ul.23 Lul€go

26, 61-743 Poznall
tet.; (0 zt ) 364 02 8s

ran

(O 71)

904 0z 04
www.tp pl

Estella
Galas, Nowak, Knasieckisp. j.

ul. Garbary 41
61-869 Poznań

Wrocław, 10 lipca 2009
Temat: Fleferencje

Szanowni Państwo,
organizacja cateringu podczasłonferencji Regionalnej
Grupy TP w Poznaniu została
przeprowadzona W sposÓb profesjonalny. ttiniejszy'
unyrilń' swoje zadowolenie i
podziękowanie za wspołpracę z estella Galas,
ruowax rcni-seóxi'pł.
Polecam firmę jako organizatóra uroczys$ch
oinr<ietowiiilixont r.ncji niezaleŻnie od skali
przedsięwzięcia.

DyreĘor Regionu Grupy TP Zachód

ulicy Twar-dej 18, upisana do.Reiestru
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Poznań, 13 lipca 2009

List polecający

Z usług firmy Estella Galas, Nowak, Knasiecki sp. j. korzystamy od wielu lat. Z pełnym
zaufaniem powierzamy jej obsługę corocznych imprez inauguracyjnych na 3O0 osób,
a

w tym roku takŻe organizację bankietu jubileuszowego na 600 osÓb,

poniewaz

gwarantuje najwyŻszy poziom usług cateringowych. Menu jest trafnie dostosowane do

charakteru imprezy, potrawy Smaczne
i

i pięknie podane, obsługa niezwykle

Sprawna

w pełni profesjonalna. Wielką zaletą jest tez zdolnośćelastycznego reagowania na

zmianę sytuacji- mozliwośÓ dopasowania ofeńy do specyficznych gustow gości.

Z całą odpowiedzialnością mozemy polecac firmę Estella jako rzetelnego kontrahenia.
Jej obecnośc uŚwietni kazdą imprezę.

6ffiwłt*,WlL
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czŁoNEK ZARZĄDU

Edica S.A. U|. Forteczna 3l5,61-362 Poznań, tel' 06i 653 03 o3, fax 061 653 03 09
BZ WBK S A' |/o Poznań 08_10901463-0000000046003689
Kapital Zakładowy 500.000

Sąd 'Rejonow\'

z1

Poznań Nowe

oplacony w caloŚci

Miasto jWilda W Poznantu, KRS: 0000068320; REGON: 63209467o, NIP: 77B OO

25 I71

FU

}I

DAGJA

KOPO LSKI E
OSLARSTWO

Poznań 1 O.Vll.09

Referencje

Reprezentując Polski Związek Towarzystw Wioślarskich pragnę
poinformować, ze firma caterlngowa Estella współpracuje z nami od
2004 r. Przez te 5 lat obsługiwała wszystkie przez nas organizowane
Zawody Pucharu Swiata. ZĄmowała się zarÓwno wyzywieniem
zawodników, których liczba sięgała 1000 osób, jak i imprezaml
towarzyszącymi typu pikniki, uroczyste otwarcia zawodów i obsługą
pokoju vip-ów. Rekomendacją niech będzie fakt, Że zaprosiliśmy firmę

do

organizacji najwazniejszej dla nas imprezy, jaką są
Mistrzostwa Swiata W WioślarstwieW sierpniu 2oo9 r. i jesteśmy

EsteIla

przekonani, Że firma Estella będzie świadczyćusługi na bardzo wysokim

poziomie, wykazując

się

profesjonalizmem

i

kreatywnością W

powierzonych jej zadaniach, jak czynlła to w latach ubiegłych.

ZARZĄDU

NlPr 779 22 53 676
Regon 3OOO16061
Konto Barlkowe
Bank Pekao S.A. 61 1240 1747

1'1
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Funda cja Wiel kopolskie Wiośla rstwo
60-791 Poznań, ul. Wł. Reymonta 35
tel. 061 865 43 51 fax 061 869 91 27

Pozrrańskie Zakłady Zielarskie HERBAPoL S'A. r"ł Poznaniu

Torvarorva

47151

,61-896 Poznań, tel. +48 61 88 61 800, fax +48 61 85 36 05B' e-mail:poznarr@herbapol.poznan.pl
t,,r'łw. he rŁlapol. poznaIr.

p

l

Spółka Herbapol Poznań wielokrotnie korzystała z usług EsteIIa Catering.

Każda realizacja imprezy była poprzedzona procesjonalnym przygotowaniem.

Sporządzone menu oraz Wyceny ideatnie dopasowane do naszych oczekiwań.
Przygotowane posiłki zawsze były smaczne, ciepłe i bardzo smakowały naszym
pracownikom oraz akcjonariuszom. obsługa przemiła, profesjonalna i otwarta
na Wszystkie sugestie. Firma ma rewelacyjnie opanowane dostosowanie się do
nagłych i nieoczekiwanych zmian.

Współpracę z Panem Bartoszem Skorockim oceniamy na najwyzszym
poziomie profesjonalizmu, doradztwa i kultury osobistej.

PREZES ZARZĄDU

%ł!il,-Mlk;
Kierowni

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda r,v Poznaniu, Vlll Wydział Cospodarczy Krajo'"vego Rejestru Sądor,vego KRS 0000094]09
Kapitał zakładowy rv krnrocie 2'738.300 PLN w całościopłacony, RE6oN: 630275203. NlP: 77B-]0-09-582, nr konta; 52 2030 0045 1110 0000 0043 01

