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PIERWSZY ŚLĄSKI PASIBUS OTWARTY W GALERII KATOWICKIEJ
Interesująca oferta handlowa oraz różnorodna propozycja spędzania wolnego czasu
sprawia, że Galeria Katowicka może pochwalić się wysokimi, stabilnymi wynikami
odwiedzalności. Jest miejscem bardzo chętnie wybieranym przez klientów, oczekujących
dobrze skonstruowanego i wciąż rozbudowywanego tenant-mix. Odpowiadając na
dynamiczne trendy rynkowe Galeria zaprasza do siebie marki mogące wyróżnić ją na tle
konkurencji. W kwietniu kolejna taka nowość - pierwszy na Górnym Śląsku Pasibus powiększyła ofertę restauracyjną.
Pasibus to sieć burgerowni wywodząca
się z tzw. street foodu. W Galerii
Katowickiej zagościł pierwszy śląski
lokal tej sieci, której głównym atutem
jest
wysoka
jakość
burgerów
przyrządzanych na bazie autorskich
receptur, ze składników pochodzących
od lokalnych producentów. Mocnym
punktem
Pasibusa
jest
także
urozmaicone
menu
oraz
eksperymentowanie ze smakami.
- Dążymy do zapewnienia odwiedzającym jak najbardziej zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty,
stąd właśnie pomysł na pierwszego w naszym regionie Pasibusa. Moda na burgery ciągle nie
przemija, co więcej – te najlepsze burgerownie, takie jak Pasibus, są niezwykle wyczekiwane
przez klientów. Cenimy to, że przede wszystkim stawiają na jakość, przy okazji wpisując się
doskonale w nurt miejskiego życia. A nam, jako miejscu kreującemu „city life”, znajdującemu
się w centrum wielu ważnych dla mieszkańców wydarzeń – jest to szczególnie bliskie – mówi
Joanna Bagińska, Dyrektor Galerii Katowickiej.
Pasibus znajduje się na poziomie +2 Galerii Katowickiej i zajmuje powierzchnię 320 m kw.
Wnętrze zostało urządzone przez biuro projektowe Cudo Studio z Wrocławia - na gości
czeka tu ponad 120 miejsc.

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
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.
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