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NA SZKOLENIA DO … CENTRUM HANDLOWEGO. STORYTELLING I PRAWO W GALERII
KATOWICKIEJ
Czy centrum handlowe może kreować przestrzeń miejską i skutecznie integrować różne
środowiska biznesowe? Sukces Galerii Katowickiej i uruchomionej w lutym Akademii
Biznesu - nowej odsłony Projektu Wyższy Poziom - pokazuje, że tak. Centrum ma swoje
ważne miejsce w tkance miejskiej, inspiruje otoczenie i pobudza je do rozwoju. Każda z
proponowanych aktywności Akademii ma komplet uczestników. Na część wydarzeń, na
które każdorazowo obowiązują zapisy, listy chętnych zamykają się w ciągu kilku godzin. A
już w najbliższy czwartek, 19.04, odbędą się dwa bezpłatne wydarzenia: poranne Śniadanie
Branżowe poświęcone konstruowaniu bezpiecznych umów oraz wieczorne spotkanie z
Adamem Piochem, znanym ekspertem ds. storytellingu.
W trakcie zajęć w Akademii Biznesu, na które bezpłatnie zaprasza Galeria Katowicka,
uczestnicy mogą skorzystać z wielu propozycji związanych z rozwojem i poszerzaniem
własnych kompetencji. Co czeka nas za kilka dni?
19.04.2018, godz. 18:00 - Adam Pioch: Storytelling w biznesie i w życiu
Umiejętność opowiadania to podstawowe
narzędzie prawdziwego przywódcy, kogoś,
kto potrafi zmobilizować innych do
niecodziennego
wysiłku.
Dobrze
opowiedziana historia zapewnia kluczową
korzyść – istotną przewagę na dzisiejszym
konkurencyjnym rynku oraz bycie liderem.
Dobra narracja potrafi przekonać każdego klientów, pracowników czy inwestorów. Jak
biznesowo wykorzystać tkwiącą w opowieściach moc? Jak snuć opowieści o marce, także tej
osobistej? O nowej roli opowieści i sposobach jej realizacji opowie Adam Pioch,
charyzmatyczny mówca, mentor, ekspert z zakresu storytellingu.
Czego możemy spodziewać się po spotkaniu? Wprowadzenia w świat storytellingu,
praktycznej wiedzy w pigułce, do tego inspirujących, ciekawych historii i sposobów na
sukces. Można będzie poznać wiele barwnych, zaczerpniętych z doświadczenia mówcy
faktów, posłuchać wciągających historii, przeplatanych cennymi wskazówkami i praktyczną
wiedzą. Wystąpienie odbędzie się w sali kinowej Multikina w godz. 18:00 – 19:00.
19.04.2018 godz. 10:00 – Śniadanie Branżowe: „Jak skonstruować bezpieczną umowę?”
Spotkanie z Adamem Piochem nie będzie jedynym biznesowym wydarzeniem, jakie w
najbliższy czwartek przygotowała Galeria Katowicka. Również tego dnia, już o godz. 10.00,
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odbędzie się cykliczne Śniadanie Branżowe Akademii Biznesu, tym razem poświęcone
niezwykle istotnym kwestiom formalno – prawnym zawierania umów.
O tym, jak skonstruować bezpieczną
umowę, opowie Tomasz Sułkowski –
prawnik, doktorant i wspólnik zarządzający
w Kancelarii Prawa Gospodarczego GRAVIS
LEGAL GROUP. Prowadzący jest praktykiem
w dziedzinie prawa gospodarczego,
obsługując
pod
kątem
prawnym
przedsięwzięcia budowlane od strony
wykonawczej i inwestorskiej na rynku
prywatnym oraz zamówień publicznych.
Jest opiekunem prawnym wielu firm budowlanych na terenie Śląska i województw
ościennych.
Wystąpienie odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 10:00 na Antresoli. Wszystkich słuchaczy
czeka dodatkowo poczęstunek: aromatyczna kawa i ciastko-granola od Grand Coffee
Katowice!
Jak zarejestrować się na spotkania?
Udział w spotkaniu z Adamem Piochem oraz w Śniadaniu Branżowym, podobnie jak w innych
zajęciach organizowanych przez Akademię Biznesu Galerii Katowickiej, jest bezpłatny, liczba
miejsc jest jednak ograniczona – obowiązują zapisy. Rezerwacji można dokonać w Punkcie
Informacyjnym lub mailowo, pod adresem akademiabiznesu@galeriakatowicka.eu.
*****
Akademia Biznesu to cykl spotkań, szkoleń i warsztatów, które w ramach rozwoju Projektu Wyższy
Poziom proponuje Galeria Katowicka. W Akademii odbywają się spotkania z ekspertami,

szkolenia i warsztaty, ciekawe dyskusje z zaproszonymi specjalistami z różnych dziedzin, a
także nauka języka obcego (angielskiego i chińskiego) w biznesie. Z myślą o najmłodszych
funkcjonuje także Językowe Pendolino z nauką języka włoskiego. Wszystkie wydarzenia mają
swój, z góry ustalony, dzień i godzinę, można więc swobodnie planować uczestnictwo. Organizatorzy
gwarantują odpowiednią dawkę wiedzy, profesjonalizmu i interesującego podejścia do
przedstawianych tematów. Zapisy odbywają się w Punkcie Informacyjnym lub mailowo, pod adresem
akademiabiznesu@galeriakatowicka.eu. Na najbardziej aktywnych i zaangażowanych czeka nagroda
specjalna – stypendium na dalszą naukę.

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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