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DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ W GALERII KATOWICKIEJ.
OKO W OKO Z PIERWSZYM TRENEREM KADRY SIATKARZY
Lubisz niespodzianki? Chcesz spotkać Vitala Heynena, pierwszego trenera Reprezentacji
Polski w piłce siatkowej mężczyzn oraz jednego z czołowych siatkarzy? A może to właśnie
do ciebie szkoleniowiec uśmiechnie się i podaruje ci coś wyjątkowego? 18 maja Galeria
Katowicka, wraz z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i Miastem Katowice, przygotowała
dla odwiedzających niesamowite przeżycia. Wystarczy w godzinach 18:00 – 20:00 pojawić
się – najlepiej na parterze centrum handlowego i … spodziewać się niespodziewanego.
Klienci, odwiedzający Galerię Katowicką, bywają zaskakiwani różnorodnymi pozytywnymi
akcjami, proponowanymi przez obiekt. Nie będą więc zdziwieni, gdy już w najbliższy piątek,
18 maja od godziny 18:00, będą mogli – także na żywo - spotkać pierwszego trenera polskiej
kadry siatkarskiej oraz jednego z zawodników – w nieco odmiennej, niż zwykle, roli. Jakiej?
- Rola, w jakiej wystąpią nasi goście, będzie niespodzianką dla odwiedzających – mówi
Aleksander Poltier, Marketing Manager Galerii Katowickiej. – Na pewno będzie dużym
zaskoczeniem, gdy klienci nagle usłyszą i zobaczą trenera oraz znanego zawodnika w jednym
z miejsc w naszym obiekcie. Trzeba jednak będzie pojawić się w konkretnym miejscu i mieć
nieco szczęścia, ale jestem pewien, że nie sprawi to zbyt wiele kłopotów. Podpowiem, że
warto bacznie obserwować nośniki multimedialne w naszym Centrum – dodaje.
Wizyta trenera Heynena i jednego z czołowych zawodników Kadry
Narodowej w Galerii Katowickiej będą nie lada gratką nie tylko dla
fanów siatkówki. To także doskonała okazja, by każdy mógł „na
żywo” spotkać kluczowe postacie kadry, zamienić z nimi kilka słów
czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Szczęśliwcy mają także
szansę na otrzymanie zaproszenia na mecz Siatkarskiej Ligi
Narodów w Spodku w dniu 25 maja 2018. Polska zagra wtedy z
Koreą Południową.
Wydarzenie w Galerii Katowickiej towarzyszy promocji Siatkarskiej
Ligi Narodów, najmłodszego „dziecka” Międzynarodowej Federacji
Piłki Siatkowej (FIVB), w której w tym roku gra 16 najlepszych
światowych zespołów. Celem Siatkarskiej Ligi Narodów jest
podniesienie poziomu sportowych akcji dla fanów i zapewnienie
światowej klasy platformy do rywalizacji i rozwoju dla zawodników.
www.galeriakatowicka.eu

Zapraszamy!

****
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
RTV AGD, 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 powstanie kompleks biurowy Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
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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