Legnica, 13.03.2014
Informacja prasowa
Eurest, jedna z największych sieci cateringowych na świecie, nowym najemcą Letia Business
Center.
Restauracja należąca do europejskiej firmy Eurest, wchodzącej w skład międzynarodowej
Grupy Compass, pierwszych gości zaprosi w kwietniu. Będzie świadczyć usługi cateringowe dla
uczestników licznych szkoleń organizowanych w Letia Business Center, najemców centrum
biznesu oraz mieszkańców miasta i legnickich firm.
Eurest to jedna z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm cateringowych w Polsce. Od
1993 roku wydaje codziennie w naszym kraju ponad 20 000 obiadów, prowadzi 100 restauracji i stołówek
oraz zatrudnia tysiąc osób. W Letia Business Center otwiera restaurację o powierzchni 630 m 2 .
- W zróżnicowanym i dostosowanym do różnych upodobań kulinarnych menu znajdą się dania tradycyjne,
ale również wegetariańskie, sałatki i dania fitness oraz dania kuchni międzynarodowych – informuje Anna
Sabala, dyrektor ds. Sprzedaży sieci Eurest. - Miłośników sztuki kulinarnej ucieszy zapewne informacja

o naszych pokazach live cooking czyli gotowania i przyrządzania potraw na żywo oraz dni kuchni
tematycznych. Restauracja będzie także przyjmowała zamówienia na imprezy indywidulane i firmowe, a stali
Klienci mogą liczyć na rabaty i atrakcyjne programy lojalnościowe – dodaje Anna Sabala.
Eurest to kolejny wielkopowierzchniowy najemca Letia Business Center.

- Współpracujemy z najlepszymi firmami, które swoją ofertą wzbogacają nasz rynek. Takim nowoczesnym
przedsiębiorstwem jest Eurest, które otwierając w Letia Business Center swoją kolejną restaurację, nie tylko
tworzy nowe miejsca pracy, ale wyznacza coraz wyższe standardy – podkreśla Piotr Urbaniak,
wiceprezes Legnickiego Parku Technologicznego.

Letia Business Center, należąca to Legnickiego Parku Technologicznego, to jedyne w Legnicy centrum
konferencyjno - biurowe klasy A o powierzchni 8 000 m2 z dobrze rozbudowaną infrastrukturą oraz
nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Letia Business Center jest prężnie działającym ośrodkiem
promocji biznesu, prowadzenia szkoleń i konferencji, działalności firm z obszaru doradztwa oraz wdrażania
innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw.
Eurest należy do międzynarodowej Grupy Compass, działającej od 1941 roku. Grupa zatrudnia 500 tysięcy
ludzi w 50 krajach. Rocznie, w 50 000 punktach gastronomicznych serwuje około 4 miliardów dań.
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