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Z MAMĄ NAJLEPIEJ! – Dzień Matki w Galerii Katowickiej

Zbliżający się Dzień Matki to okazja, by każda z mam poczuła się wyjątkowa. 26 maja, dla
wszystkich pań i ich dzieci, które pojawią się w Galerii Katowickiej, przygotowano wiele
atrakcji i niespodzianek. Będą m.in. specjalne promocje, darmowe zdjęcia z
natychmiastowym wydrukiem czy transmisja życzeń na żywo w radiowęźle centrum
handlowego.

Atrakcje dla mam i dzieci w Galerii Katowickiej, zaplanowane na 26 maja, rozpoczną się w samo
południe i potrwają aż do 19.00. W tym czasie, w mini-studio fotograficznym na parterze, przed
obiektywem profesjonalnego fotografa, można będzie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Zdjęcia
mam z sesji, w czasie rzeczywistym, będą wyświetlane na 36 ekranach w całym obiekcie. Każda z
mam w tym dniu będzie mogła wydrukować swoje zdjęcie za darmo w salonie Fotojoker.
Na znajdującej się tuż obok scenie dzieci w dowolnym wieku,
zarówno 3, jak i 33-letnie, będą mogły złożyć specjalne życzenia
swoim mamom. Życzenia te będą transmitowane na żywo na
terenie całego centrum handlowego.
Dodatkowo w tym dniu każda mama, która zgłosi się z
dzieckiem, otrzyma specjalną przypinkę dla siebie i dla dziecka dziecko może być kilku, kilkunasto- i kilkudziesięcioletnie. Mamy
– posiadaczki przypinek, będą mogły skorzystać ze specjalnych
promocji, obowiązujących 26 maja w całej Galerii. Także dla
dzieci przygotowano coś wyjątkowego. Szczegóły promocji
można znaleźć w ulotkach „Z Mamą najlepiej”.
Wszystkie atrakcje dla mam, zaplanowane na 26 maja w
godzinach 12.00 – 19.00, odbywają się w sklepach, restauracjach
i punktach handlowych na terenie Galerii Katowickiej, natomiast
studio fotograficzne i stanowisko do składania życzeń będą
zlokalizowane na poziomie 0, pomiędzy sklepami Euro RTV AGD i
Peek & Cloppenburg.

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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