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Informacja prasowa 

luty 2021 

 

Galeria Katowicka wspiera najemców gastronomicznych usługą darmowej 

dostawy 

 

Z powodu pandemii i obowiązujących obostrzeń restauracje wciąż zmuszone są działać w 

ograniczonym zakresie. W trudnej sytuacji swoich najemców i klientów wspiera Galeria 

Katowicka, uruchamiając dedykowaną im usługę. „Dowozimy za free” to nowe 

rozwiązanie, które pozwoli katowiczanom zamawiać ulubione dania z oferty lokali 

gastronomicznych, zlokalizowanych w Katowickiej, w opcji z zupełnie darmową dostawą. 

Jak pokazuje raport „Polaków portfel własny – zakupy w dobie pandemii”, przygotowany 

na zlecenie Santander Consumer Banku, już co czwarty Polak decyduje się na zamawianie 

jedzenia online. Podążając za aktualnymi preferencjami konsumentów Galeria Katowicka 

przygotowała rozwiązanie, które zadowoli nie tylko klientów, ale też pozwoli wesprzeć 

najemców gastronomicznych. Celem nowo powstałej inicjatywy „Dowozimy za free” jest 

zachęcenie do korzystania z oferty restauracji znajdujących się w katowickiej galerii.   

- Od początku pandemii wdrażamy rozwiązania mające na celu wsparcie naszych 

najemców i zwiększenie zainteresowania ich ofertą. Wychodząc naprzeciw ostatnim 

trendom konsumenckim wprowadziliśmy usługę „Dowozimy za free”, w której to nie klienci 

ani  najemcy, lecz Galeria Katowicka pokrywa w całości koszty dowozu posiłków – mówi 

Joanna Bagińska, Dyrektor Galerii Katowickiej. 

Bezpłatna dostawa, dostępna w ramach „Dowozimy za free”, obowiązuje w promieniu 10 

kilometrów od katowickiego centrum handlowego, a cały proces zamówienia odbywa się 

online. Mechanizm jest niezwykle prosty. Klienci po wejściu na stronę Galerii Katowickiej 

wybierają odpowiedni lokal, a następnie zamawiają dowolne pozycje z menu. Z usługi 

można skorzystać pod adresem: galeriakatowicka.eu/bezplatny-dowoz. Obecnie w akcji 

biorą udział: Pasibus, Sushi Do oraz wkrótce Papa Diego, choć w planach jest objęcie 

usługą większej liczby lokali. 
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Po ponownym otwarciu centrów handlowych Galeria Katowicka nadal funkcjonuje w 

najwyższym reżimie sanitarnym, przypominając swoim klientom o podstawowych 

zasadach bezpieczeństwa, takich jak dystans, dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 
Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575 

Klaudyna Łagocka: klaudyna@openmedia.pl; Tel. +48 600 148 078 

 

 

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 Tiger Copenhagen. 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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