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RADOSNE POWROTY DO SZKOŁY Z GALERIĄ KATOWICKĄ
W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym, Galeria Katowicka przygotowała
wyjątkową akcję „Radosne Powroty”. W ramach projektu centrum handlowe proponuje
swoim klientom wiele promocji, rabatów i zniżek na artykuły, które przydadzą się każdemu
uczniowi. Ponadto, w programie lojalnościowym, do bieżących nagród, które można
odbierać w zamian za zgromadzone punkty, dołączyły akcesoria, które już od września
posłużą najmłodszym do nauki i umilą im pobyt w szkole.
Dzieci wracają do szkoły, pieniądze wracają do Ciebie! Od poniedziałku, 14 sierpnia, w
sklepach Galerii Katowickiej dostępne są
specjalne, szkolne oferty. Wielu najemców
przygotowało korzystne promocje na artykuły i
przybory szkolne. Akcji „Radosne Powroty”
towarzyszą również wyjątkowe bonusy w
programie lojalnościowym - wystarczy zrobić
zakupy, zarejestrować paragon i – za punkty odbierać upominki. Do nagród, jakie można
realizować w ramach programu, dołączają teraz te przydatne w szkole, m.in. plecaki, piórniki
czy torby. Nie zabraknie pojemników śniadaniowych, worków na obuwie, a także akcesoriów
na basen.
- Połowa sierpnia to idealny moment na zakupienie szkolnej wyprawki dla swojej pociechy.
Mój syn idzie w tym roku do pierwszej klasy, a zaopatrzenia dziecka w niezbędne akcesoria i
przybory to nie lada wyzwanie. To również niemały koszt, dlatego mnie osobiście cieszy
inicjatywa Galerii Katowickiej – mówi pani Joanna, mama 7-letniego Jasia.

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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