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Ogródki Katowickiej znowu kuszą!   

Już w najbliższy weekend na placu przy Galerii Katowickiej pojawi się długo oczekiwany 

element powrotu do normalności: znów będzie można usiąść w restauracyjnych ogródkach 

i delektować się pysznym jedzeniem. Ponadto na odwiedzających czekają kolejne 

niespodzianki od Katowickiej, nowy punkt serwujący lody i ciekawe zmiany w KATOKarcie.  

Otwarte ogródki restauracyjne 

Cztery ogródki restauracyjne w Katowickiej już od soboty będą dostępne dla klientów. 

Pijalnia Czekolady E. Wedel, Sushi Do, Starbucks i Pizza Hut serwować będą swoje dania i 

napoje przy stolikach. Pamiętać jednak należy o zasadach sanitarnych: dezynfekujmy ręce, 

zachowujmy odległość od innych gości i siadajmy przy co drugim stoliku.  

Restauratorzy zadbają o odpowiednie bezpieczeństwo i zapewnią stosowne odległości 

pomiędzy stolikami (połowa miejsc siedzących musi pozostać pusta).  

Lodowy American Ice Dream 

W maju w Galerii Katowickiej pojawił się nowy punkt, serwujący lody oparte o polsko-

włoskie receptury i smaki. Świderki w kilkunastu polewach, mnóstwo ciekawych dodatków, 

pyszne rurki - to prawdziwy zastrzyk endorfin, 

 który zapewniają podawane w gelaterii przysmaki. Odwiedziny tu to dobry sposób, by 

poznać nowe i nietypowe połączenia smakowe, ale przede wszystkim poprawić sobie nastrój.  

„Kopalnia Pozytywnych Emocji” 

A jeśli mowa o dobrym nastroju obowiązkowo trzeba wspomnieć o Kopalni Pozytywnych 

Emocji, czyli loterii która w Katowickiej potrwa do 25 maja. Do wygrania czeka mnóstwo 

niespodzianek, m.in. wycieczki do parku rozrywki Energylandia, karty podarunkowe i 

vouchery oraz pyszne przekąski.   

Z KATOKartą jeszcze więcej korzyści! 

Maja pełnego niespodzianek dopełniają zmiany, wprowadzone w programie lojalnościowym - 

teraz rejestracja paragonów i gromadzenie punktów są jeszcze łatwiejsze, można też zdobyć 

dodatkowe bonusy. 
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- KatoKarta cieszy się coraz większym zainteresowaniem naszych Klientów, dlatego 

postanowiliśmy ułatwić korzystanie z aplikacji i dodać w niej nowe funkcjonalności. By zacząć 

gromadzić punkty na karcie wystarczy zrobić zakupy za min. 20 zł. Uprościliśmy i 

dostosowaliśmy do obecnych wyzwań także metodę rejestracji paragonów. Teraz skany 

paragonów można zrobić przez telefon lub samodzielnie, w Galerii, w specjalnym 

wolnostojącym urządzeniu pozwalającym na samodzielne skanowanie dowodu zakupów oraz 

odbieranie kuponu - mówi Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej. 

Na drugą połowę maja Katowicka przygotowała kolejne powody do wizyty w Galerii - tym 

razem nie tylko wywołujące uśmiech na twarzach, ale również wspierające potrzebujących. 

Powodem do radości jest też świetna informacja o planowanym otwarciu Multikina.  

 

 

 

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 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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