Katowice, 13.07.2017

Otwarcie Premium Service Plaza w Galerii Katowickiej
13 lipca w Galerii Katowickiej otwarty został salon Premium Service Plaza - drugi taki w
Polsce punkt Firmy Samsung. To nowoczesna przestrzeń serwisowo-sprzedażowowystawiennicza, połączenie serwisu, sklepu, showroomu, strefy relaksu i rozrywki. Klienci
nie tylko błyskawicznie naprawią tu swój smartfon, ale będą również mogli zapoznać się z
najnowszymi produktami i technologiami marki Samsung. Nowy, blisko 250-metrowy lokal
znajduje się na parterze centrum handlowego.
W Samsung Premium Service Plaza zgromadzone zostały najnowocześniejsze urządzenia i
technologie firmy Samsung. Pod opieką doświadczonych ekspertów, klienci mogą zapoznać się z
najnowszymi modelami smartfonów, tabletów, urządzeń ubieralnych i Smart TV, a także przenieść się
w wirtualny świat za pomocą gogli Gear VR. Premium Service Plaza to również błyskawiczny serwis
urządzeń mobilnych Samsunga. Na klientów czeka 8 stanowisk serwisowych, a większość usterek
będzie można naprawić tutaj nawet w godzinę.
- Samsung Premium Service Plaza to pierwszy na Śląsku, a drugi w Polsce obiekt tego typu. Cieszymy
się, że jedno z najnowocześniejszych centrów serwisowych Samsunga w Europie zostało otwarte
właśnie w Galerii Katowickiej i wzmocni ofertę naszego obiektu, przy okazji przyciągając na zakupy
klientów z odległych destynacji – podkreśla Joanna Bagińska, Dyrektor Galerii Katowickiej.
Premium Service Plaza oferuje szereg udogodnień dla klientów w tym: specjalną strefę rozrywkową
dla dzieci i dorosłych wyposażoną m.in. w zestawy Gear VR czy stanowiska Samsung Smart Service,
umożliwiające bezpłatną aktualizację oprogramowania. Punkt będzie czynny przez siedem dni w
tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 19:00, w weekendy 10:00-17:00.
W ramach konceptu Premium Service Plaza, partnerem firmy Samsung jest spółka SPB Services,
europejski lider w zakresie diagnostyki i naprawy urządzeń mobilnych.
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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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O SPB Services
SPB jest europejskim liderem w łączeniu ubezpieczeń i serwisu dla ponad 100 największych marek w 12
krajach, takich jak Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Maroko, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Tunezji. SPB jest firmą rodzinną, założoną w 1965 roku, oferującą unikalne
doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu programami ubezpieczeń indywidualnych, rozbudowy gwarancji i
usług związanych z produktami bankowymi, telefonów komórkowych i urządzeń gospodarstwa domowego. Ten
unikalny łańcuch umiejętności umożliwia klientom SPB tworzenie wartości i wzmacnia lojalność wobec marki.
SPB Services jest spółką zależną od SPB Group, specjalizującą się w diagnostyce, naprawie, wymiany i wycenie
urządzeń i nowych technologii. SPB Services działa głównie we Francji, Polsce i Tunezji.
www.samsung.com/pl

