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GALERIA KATOWICKA REWITALIZUJE II PIĘTRO
Galeria Katowicka przygotowała spore zmiany związane z rewitalizacją i ofertą II piętra,
które teraz zdominują trzy główne branże: sportowa, strefa salonów z modą męską oraz
strefa kulturalno-rozrywkowa z megastorem Matras, sceną teatralną Teatru Śląskiego,
placem zabaw dla dzieci, Szkołą Tańca Iskra oraz sąsiadującym multipleksem Multikino, z
jedyną w Polsce salą kinową Xtreme. Jakości dopełnią strefy relaksu oraz poszerzony food
court z większą, bardziej komfortową strefą ogródkową, która pojawi się przed czterema
nowymi lokalami.
Drugie piętro Galerii Katowickiej, obchodzącej niedawno trzecie urodziny, zmienia swoje
oblicze – zarówno jeśli chodzi o ofertę, jak i wygląd. Część najemców – np. salony Lee
Wrangler czy Vans, Diverse – relokowano na inne piętra Galerii, pozostawiając tym samym
przestrzeń dla silnej reprezentacji trzech branż.
Niedawno na poziomie +2 uruchomiony został nowoczesny plac zabaw dla dzieci - Fit4Kids,
zlokalizowany nieopodal strefy food court. Pomiędzy nim, a strefą gastronomiczną, pojawią
się wkrótce kolejne cztery nowe lokale gastronomiczne (w tym m.in. mająca otworzyć się
niebawem restauracja z kuchnią włoską oraz kawiarnia). Dzięki przebudowie zyskają one
szerszą o ok. 2 metry strefę ogródkową. Zamontowane też zostaną komfortowe,
nowoczesne miejsca do odpoczynku w przerwie pomiędzy zakupami czy na spotkanie ze
znajomymi.
Drugie piętro posiada wyraźnie wyodrębnioną strefę z modą męską, w której, w jednym
miejscu, mężczyźni znajdą salony: Wólczanka, Vistula, Bytom, Pawo, Lavard czy Lancerto.
Znaczącym atutem Galerii Katowickiej jest także szeroki wybór akcesoriów i wszystkiego, co
związane ze sportem i aktywnym spędzaniem wolnego czasu – większość salonów
sportowych znajduje się właśnie na drugim piętrze Galerii. Do obecnych tu punktów dołączy
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niebawem Martes Sport, przedstawiciel sieci wielkopowierzchniowych sklepów sportowych,
zlokalizowany na powierzchni prawie 1 000 m kw.
Na drugim piętrze, w pobliżu strefy restauracyjnej, znajduje się również mocna reprezentacja
kulturalno – rozrywkowa: unikalna inicjatywa Galerii Katowickiej „Projekt Wyższy Poziom”
oraz 10-salowe Multikino z salą Xtreme. Projekt Wyższy Poziom to przestrzeń, w której
odbywają się spektakle teatralne – powstała tu czwarta scena Teatru Śląskiego,
organizowane są warsztaty, spotkania, wystawy, happeningi oraz aktywności związane z
muzyką, nauką czy filmem. Tę kulturalną propozycję dopełnia, otwarty z początkiem
listopada, Matras Megastore o pow. 485 m2, największa księgarnia spośród tych
zlokalizowanych w centrach handlowych, ze szczególnie szeroką ofertą dla dzieci.
- Nieustannie dywersyfikujemy naszą ofertę, koncentrując się na zapewnieniu klientom jak
najciekawszego profilu dostępnych marek. Staramy się jednocześnie, by pobyt w Galerii
Katowickiej kojarzył się nie tylko z dobrymi zakupami i kompleksową ofertą, ale również
komfortem ich robienia. Stąd właśnie rewitalizacja drugiego pietra, powstające strefy
tematyczne, rozbudowa oferty gastronomicznej, rozrywkowej i kulturalnej – podsumowuje
Joanna Bagińska, Dyrektor Galerii Katowickiej.
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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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