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GALERIA KATOWICKA WZMACNIA BRANŻĘ DZIECIĘCĄ

Galeria Katowicka przygotowała duże zmiany w kategorii rozrywki i oferty dla dzieci.
Właśnie uruchomiony został plac zabaw Fit4Kids, niebawem działalność rozpocznie
także Studio Tańca Iskra. Otwarcie obydwu punktów, a także nowe: Kreatywne
Maluchy i By Kleoo, wzmacniają propozycję kierowaną do najmłodszych. To, wraz z
funkcjonującymi już salonami Smyk i 5.10.15, prawie 1 250 mkw. z odzieżą, zabawkami,
akcesoriami i ofertą spędzania wolnego czasu.
Nowe punkty poszerzają kategorię dziecięcą, na którą składają się polskie i międzynarodowe
marki dla najmłodszych. To sklepy i miejsca obecne na śląskim rynku, ze sprawdzoną, znaną i
lubianą propozycją, ale i By Kleoo, która właśnie w Galerii Katowickiej otwiera swój pierwszy
w stolicy Górnego Śląska salon z odzieżą dla dzieci, zaprojektowaną przez młodych polskich
projektantów. Maluchy zyskały także ponad 74 mkw. nowego, komfortowego i bezpiecznego
placu zabaw Fit4Kids. Z kolei w Studio Tańca Iskra, na powierzchni ponad 186 mkw.,
najmłodsi będą mogli wziąć udział w różnorodnych zajęciach tanecznych. Zmian w kategorii
dziecięcej dopełnia również salon Reporter Young, który przedłużył swoją obecność w
Centrum o kolejne 5 lat.
- Nieustannie pracujemy nad tym, aby jak najlepiej dostosować ofertę do zmieniających się
oczekiwań Klientów. Najczęściej wizyta w galerii handlowej nie kończy się tylko na dokonaniu
zakupów – klienci oczekują nie tylko kompleksowości usług, ale i szerokiej propozycji
spędzania wolnego czasu. Niezmiernie ważna jest tu także propozycja dla najmłodszych – i ta
handlowa, i ta rozrywkowa. Dlatego bardzo cieszę się, że możemy zaproponować rodzicom i
naszym najmłodszym Klientom aż tyle zmian w tenant-mix, które idealnie wpisują się się w
naszą dotychczasową ofertę – mówi Joanna Bagińska, Dyrektor Galerii Katowickiej.
www.galeriakatowicka.eu
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Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Tiger. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną
w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i
podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje kompleks biurowy
Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej, odpowiada spółka Apsys
Polska.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
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