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NOWA ODSŁONA PROJEKTU WYŻSZY POZIOM
Spotkania z ekspertami, szkolenia i warsztaty, nauka języka obcego w biznesie, ciekawe
dyskusje i śniadania branżowe specjalistów z różnych profesji – to tylko cześć wydarzeń,
jakie Galeria Katowicka proponuje już od 19 lutego. Właśnie tego dnia nastąpi inauguracja
Akademii Biznesu, działającej w ramach nowej odsłony wielopłaszczyznowego Projektu
Wyższy Poziom, nowatorskiej inicjatywy Galerii.
Akademia Biznesu to cykl spotkań, szkoleń i warsztatów, które będą odbywały się w Galerii
Katowickiej. Wszystkie wydarzenia mają swój, z góry ustalony, dzień i godzinę, można więc
swobodnie planować uczestnictwo. Udział w Akademii jest bezpłatny, każdy może przyjść,
posłuchać ekspertów, podyskutować ze specjalistami z danej dziedziny, podszkolić
biznesowy język angielski czy też zacząć … naukę chińskiego. Organizatorzy gwarantują
odpowiednią dawkę wiedzy, profesjonalizmu i interesującego podejścia do przedstawianych
tematów. Zapisy odbywają się w Punkcie Informacyjnym lub mailowo, pod adresem
akademia@galeriakatowicka.eu. Na najbardziej aktywnych i zaangażowanych czeka nagroda
specjalna – stypendium na dalszą naukę.
Co tydzień, w poniedziałki i wtorki,
prowadzony będzie kurs języka
angielskiego i chińskiego w biznesie, w
środy – dyskusje z native speakerem. Co
dwa tygodnie, w czwartki, odbywać się
będą spotkania branżowe, na które
zapraszani będą lokalni specjaliści z
branży marketingu, podatkowej, PR,
finansów, designu, social media czy twórcy start-up’ów. Pierwsza prezentacja i dyskusja, 22
lutego, prowadzona przez Golden Rocket Agency, dotyczyć będzie obszaru social media i roli
memów na firmowych Fanpage’ach. Z kolei raz w miesiącu, w piątki, na wszystkich chętnych
czekać będą wykłady i specjalistyczne szkolenie biznesowe, prowadzone przez znanych
ekspertów, związane np. z wystąpieniami publicznymi, powerspeechem, savoir vivre czy
trudną sztuką negocjacji w biznesie. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 28 lutego.

Szczegółowy program Akademii Wyższy Poziom dostępny jest na: 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 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
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w Wielkopolsce (100 000 m GLA). APSYS Polska zarządza obecnie 1 000 000 m 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.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575
Kontakt do Rzecznika Prasowego Galerii Katowickiej:
Dawid Prymas: dprymas@goldenrocket.pl; Tel. +48 883 222 500
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