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NOWA STREFA BIZNESOWA W GALERII KATOWICKIEJ
W Galerii Katowickiej, na poziomie +3, można już korzystać z dodatkowej przestrzeni dla
klientów, którzy chcą porozmawiać przy kawie, odbyć spotkanie biznesowe, popracować
czy – po prostu - sprawdzić e-maile. Strefa Biznesowa na antresoli zaprojektowana została
w nowoczesnej stylistyce, nawiązującej do kolorystyki całego obiektu. Dominują tu
ponadczasowe grafity, czernie i biele, które w połączeniu ze szlachetnymi tkaninami i
drewnem tworzą zindywidualizowaną przestrzeń.
Strefa Biznesowa w Galerii Katowickiej, zajmująca powierzchnię prawie 100 m kw., łączy
wygodę z nowoczesnością, jednocześnie zapewniając komfort i kameralne warunki spotkań i
pracy. Wnętrze zostało wyposażone w funkcjonalne meble o jednolitej kolorystyce. Z
czarnymi stolikami i krzesłami kontrastują jasne lampy i półki, przełamane intensywnymi
elementami - fioletowym fotelem czy zielonym elementem dekoracyjnym.
Pojawiły
się
tu
także,
specjalnie
zaprojektowane, miękkie kanapy z wysokimi
zagłówkami, wyposażone w gniazda zasilające
do ładowania telefonów czy laptopów.
Nieformalną przestrzeń do pracy i spotkań
podkreślają dodatkowo tapicerowane fotele,
klimatyczne
oświetlenie
drewniane
dekoracyjne lampy - oraz półki na książki.
Specjalnie projektowane grafiki, które również
pojawiły się w obrębie Strefy, sprawiają, że
uzyskała ona bardziej indywidualny charakter.
- Mamy nadzieję, że tak atrakcyjnie przygotowana Strefa Biznesowa zapewni naszym
klientom wygodne miejsce codziennych spotkań – czy to biznesowych, specjalnie
zaaranżowanych, czy też ze znajomymi, jako przerwa w zakupach. Dodatkowo, w
usytuowanej tuż przy Strefie kawiarni Grand Coffee, można zaopatrzyć się w kawę, herbatę
na wynos, zimne lemoniady czy soki – mówi Joanna Bagińska, Dyrektor Galerii Katowickiej.
Nowoczesne, a zarazem kameralne wnętrze znajdującej się na antresoli Galerii Katowickiej
Strefy Biznesowej, zostało zaprojektowane przez autorską pracownię Katarzyny Jeske-Jonkisz
– Design Plus.

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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