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GALERIA KATOWICKA Z NAJWIĘKSZĄ SPORTOWĄ OFERTĄ NA ŚLĄSKU
Z końcem listopada do grona najemców Galerii Katowickiej dołączył Martes Sport,
wzmacniając dotychczasową propozycję Centrum, kierowaną do miłośników sportu i
aktywnego stylu życia. Nowy salon znajduje się na zrewitalizowanym II piętrze obiektu i
zajmuje powierzchnię blisko 1 000 mkw. Po jego otwarciu Galeria Katowicka może
pochwalić się największą ofertą sportową w regionie.
Ponad 3 000 mkw. – tyle obecnie wynosi powierzchnia salonów z asortymentem
przeznaczonym dla wytrawnych sportowców oraz tych, którzy szukają odpowiedniej dla
siebie dyscypliny lub też sport uprawiają rekreacyjnie czy amatorsko. Sportowa propozycja
Galerii Katowickiej to zarówno sklepy multibrandowe, jak City Sport, Sizeer, 4Faces, Foot
Locker czy Martes Sport, jak i salony monobrandowe takich marek jak Nike, Adidas, Puma,
New Balance, czy 4F, których kolekcje wyznaczają modowe trendy wśród sportowców i ludzi
aktywnych.
Nowoczesna propozycja sportowa charakteryzuje się kompleksowością, dlatego - obok
szerokiego asortymentu odzieży, sprzętu i akcesoriów - klient powinien mieć możliwość
zakupu odżywek i suplementów, a także skorzystania z profesjonalnego doradztwa w
zakresie ułożenia prawidłowej diety, przeprowadzenia analizy składu masy ciała czy ułożenia
właściwego planu treningowego. Taką usługę realizuje np. zlokalizowany na II piętrze
wzorcowy salon 4Face, który w tym roku przeszedł kompletną metamorfozę oraz działający
na parterze Perfect Body Center.
- Odzież i akcesoria sportowe to jedna z najszybciej rozwijających się branż, mająca ogromny
potencjał rynkowy. Obserwujemy silny trend wzrostowy w tym segmencie, który wynika z
wyraźnej mody na uprawianie sportu, aktywny tryb życia, dbania o sylwetkę i zdrowie.
Rekomercjalizując Galerię Katowicką kierowaliśmy się zmianami na rynku, trendami i
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potrzebami Klientów - chcemy zapewniać im jak najszerszy dostęp do poszukiwanych marek i
usług. Martes Sport jest kolejnym znanym i cenionym partnerem, który w tym roku, razem z
New Balance, wzmocnił kategorię sportową Galerii Katowickiej. Dzięki temu jesteśmy
obecnie jedynym na Śląsku centrum handlowym, które może zaproponować Klientom tak
szeroką i kompleksową ofertę sklepów sportowych – 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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