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Informacja prasowa 

Czerwiec 2021 

Atelier CHANEL otwiera się w Katowickiej 

Stylowe rozwiązania modowe rodem ze światowych wybiegów? Już teraz dla mieszkańców 

Śląska dostępne są na wyciągnięcie ręki. Od czerwca salon Inter Optyk w Galerii 

Katowickiej zaprasza do atelier CHANEL.  

Od kilku sezonów oprawki stanowią jeden z najbardziej istotnych elementów codziennych 

stylizacji. Potrafią dodać szyku, wprowadzić nutę ekstrawagancji czy sprawić, że nawet 

najbardziej basicowy outfit nabierze niepowtarzalnego charakteru. Bogaty asortyment  

okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych znaleźć można w Katowickiej w nowo otwartym 

atelier CHANEL, stanowiącym rozszerzenie oferty salonu Inter Optyk. Na gości Galerii czekają 

najmodniejsze fasony, będące połączeniem klasyki ubranej w finezyjne kształty i designerskie 

zdobienia.   

- Produkty optyczne CHANEL trafiają w gusta najbardziej wymagających klientów na całym 

świecie. Od teraz będzie można je nabyć także w Galerii Katowickiej, gdzie stworzyliśmy 

wyjątkowe miejsce - atelier, w którym prezentujemy nowe modele opraw kultowej marki. Na 

miejscu klientkom w doborze odpowiednich oprawek pomogą nasi certyfikowani styliści – 

informuje Dawid Kozubek, Manager Sieci Salonów Inter Optyk. 

Asortyment atelier CHANEL w Katowickiej 

W najnowszej kolekcji CHANEL, dostępnej w Inter Optyku Galerii Katowickiej, pojawiają się 

wszystkie najmodniejsze kształty oprawek - okrągłe, kocie, prostokątne, kwadratowe, pilotki, 

owalne, motyle czy panto. Dostępne będą także modele zdobione złoceniami, szklanymi 

perłami oraz z biżuteryjnymi łańcuszkami. 

 - CHANEL to marka znana wszystkim i przez wszystkich ceniona. Jesteśmy dumni, że nasz 

najemca, Inter Optyk, skutecznie zachęcił kultową markę do pojawienia się w Katowickiej. 

Jestem przekonana, że wszyscy miłośnicy luksusu, ponadczasowej elegancji oraz 

designerskich rozwiązań ze Śląska docenią ten nowy punkt na mapie – mówi Anna 

Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej. 

Inter Optyk to firma obecna na rynku optycznym od 35 lat, oferująca produkty światowych 

marek i niszowych projektantów. W każdym z salonów lekarze okuliści oraz optometryści 
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codziennie wykonują badania wzroku. Natomiast w zakupach klientów wspiera 

wykwalifikowana obsługa. 

Serdecznie zapraszamy! 

Szczegóły oraz regulamin akcji dostępne są na: www.galeriakatowicka.eu 

Dodatkowych informacji udziela: 

Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575 
Klaudyna Łagocka: klaudyna@openmedia.pl; Tel. +48 668 828 241 

 
Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/ 
 
 

 
 

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,609 m

2 
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 TigerCopenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – 
najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 4K. 
Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem 
autobusowym komunikacji miejskiej. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r. 
 
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu 
 
Właścicielem Galerii Katowickiej jest fundusz Employees Provident Fund of Malaysia z siedzibą w Kuala 
Lumpur, założony w 1951 r. To jeden z najstarszych i największych funduszy emerytalnych na świecie, 
inwestujący również w nieruchomości. Za zarządzanie aktywami funduszu (asset management) odpowiedzialny 
jest Savills Investment Management z siedzibą w Londynie.   
 
Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem 
powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska, jeden z wiodących operatorów branży centrów 
handlowych w Polsce i we Francji. 
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