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Galeria Katowicka z Open Media
Z początkiem listopada 2016 Open Media, krakowska agencja public relations,
rozpoczęła stałą współpracę z Galerią Katowicką. Do zadań agencji należy realizacja
spójnej strategii informacyjnej i wizerunkowej centrum handlowego wraz z
komunikacją z najemcami.

Główne zadania, stojące przed Open Media, to budowanie i podtrzymywanie pozytywnych
kontaktów z mediami branżowymi, ogólnopolskimi i lokalnymi. Agencja odpowiada również
za stałe poszukiwanie okazji i nowych kanałów dotarcia, pozwalających realizować strategię
b2b oraz b2c, wspiera Klienta w komunikacji marketingowej. Zajmuje się także współpracą z
najemcami Galerii Katowickiej i doradztwem w zakresie sytuacji kryzysowych.
Galeria Katowicka, obchodząca niedawno swoje trzecie urodziny, to już kolejne centrum
handlowe, które zaufało doświadczeniu Open Media, związanemu z obsługą deweloperów i
branży nieruchomości komercyjnych. Umowa została zawarta na rok. Wcześniej obie firmy
współpracowały projektowo.

więcej informacji: Agnieszka Dźwigoń, agad@openmedia.pl; +48 698 618 575
********

Agencja Public Relations Open Media powstała w 2003 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu kompleksowych
kampanii public relations oraz działań eventowych promujących firmy, produkty, usługi. Wśród Klientów
agencji znaleźli się między innymi: GlaxoSmithKline, Walmark, Europlant PhytoPharm, Suedzucker Polska,
Burger King Polska S.A., Polpharma, Bonarka City Center, Galeria Bronowice, Tarasy Zamkowe, IKEA Kraków,
i’coo, Hauck, Bank BPH, ITI Multikino i wielu innych.
www.openmedia.pl
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**********
Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-komercyjnym.
Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m2 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.

Dodatkowe informacje: Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl, tel. kom. +48 698 618 575
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