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EMPIK W GALERII KATOWICKIEJ
Od niedawna Galeria Katowicka ma nowego najemcę. Jest nim salon Empik, należący do
jednej z najbardziej lubianych i popularnych sieci z kategorii „Książki, multimedia i
elektronika”. Lokal znajduje się na poziomie +2 i zajmuje powierzchnię ok. 485 m kw.
Salon Empik, otwarty w Galerii Katowickiej, to nowoczesna, przyjazna, pełna inspiracji
przestrzeń, w której można znaleźć szereg artykułów służących rozwijaniu pasji oraz
zainteresowań – od książek, płyt z muzyką, filmów, gier multimedialnych, czasopism, poprzez
artykuły artystyczno-kreatywne i papiernicze, zabawki edukacyjne - po gry planszowe i
puzzle. Dostępne są tu również bilety na różnorodne wydarzenia.
Nowo otwarty salon Empik inicjuje także autorskie spotkania z pisarzami czy znanymi
muzykami. Pierwszy taki event odbył się w ostatnią niedzielę stycznia – było to spotkanie w
specjalnie zaaranżowanej przestrzeni Galerii Katowickiej z hip-hopowym zespołem
Pokahontaz. Wydarzenie zgromadziło wielu fanów, którzy mieli szansę porozmawiania ze
swoimi idolami, zdobycia autografów oraz zrobienia sobie zdjęcia z liderami zespołu.
- Stawiając na rozwój Galerii Katowickiej staramy się zaproponować naszym klientom
maksymalnie szeroką ofertę, dostosowaną do dynamicznie zmieniających się oczekiwań.
Różnorodna i bogata propozycja Empiku może stać się źródłem inspiracji i rozwoju
zainteresowań osób w każdym wieku – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Jest
to najemca bardzo oczekiwany przez naszych klientów - tym bardziej więc cieszymy się z
nowego otwarcia. Dodatkowym atutem miejsca są zapowiadane spotkania i inne wydarzenia
kulturalne, co z kolei doskonale wpisuje się również w naszą strategię działań – mówi Joanna
Bagińska, Dyrektor Galerii Katowickiej.
Empik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek i największą siecią dystrybuującą
dobra kultury, wiedzy i rozrywki, istniejącą na rynku od blisko 70 lat.

www.galeriakatowicka.eu

****
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 Flying Tiger Copenhagen. 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.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
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.
APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała
w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca
nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca,
kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi
oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe centrum zakupów, rozrywki i rekreacji
w Wielkopolsce (100 000 m2 GLA). APSYS Polska zarządza obecnie 1 000 000 mkw GLA w 24 centrach
handlowych zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie
nagradzane przez PRCH, ICSC, EuropaProperty oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.
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