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Napisz, co czujesz. Katowicka wyświetli to na swojej fasadzie  

W stolicy województwa śląskiego przyszły weekend upłynie pod znakiem walentynkowych 

niespodzianek od Galerii Katowickiej. Od 12 do 14 lutego, w ramach akcji „Walentynki 

pełne miłości”, na fasadzie obiektu wyświetlane będą jedyne w swoim rodzaju wiadomości 

od internautów. Nadchodzący czas dodatkowo umili podcast znanych youtuberek, Karoliny 

Sobańskiej i Justyny Świetlickiej, utrzymany w duchu self-love. Nagranie zainauguruje 

działalność Katowickiej w serwisie Spotify.  

 

Wyznanie dla drugiej połówki, 

budujący apel do świata, serdeczna 

wiadomość dla przyjaciół, sąsiadów 

czy siebie samego - już niebawem, 

za sprawą akcji „Walentynki pełne 

miłości”, wszystko to wybrzmi 

jeszcze mocniej niż dotychczas.  

Katowicka zachęca mieszkańców 

miasta do dzielenia się prostymi i 

czułymi gestami na co dzień. Wszyscy, którzy chcą sprawić niebanalną niespodziankę bliskim, 

mogą zamieszczać indywidualne pozdrowienia pod dedykowanym postem na fanpage’u 

obiektu do wtorku, 9 lutego. Spośród nadesłanych treści najbardziej kreatywne będzie można 

zobaczyć w walentynkowy weekend, w godz. 6:00-22:00, na nośnikach LED w 6 różnych 

punktach miasta oraz na fasadzie Galerii, w godz. 16:00-24:00. Post oraz regulamin znajdują 

się pod adresem:  http://bityl.pl/bXhWW.  

- Mimo panującej pandemii wciąż pozostajemy blisko mieszkańców Katowic. Tym razem, 

wykorzystując doskonałą lokalizację naszego obiektu, postanowiliśmy dać im niecodzienną 

możliwość dotarcia z pełnym ciepła przekazem do swoich najbliższych. Mamy nadzieję, że 

dzięki naszej inicjatywie uda się wprowadzić magiczną atmosferę w całym mieście – mówi 

Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej.  

To jednak nie wszystko! Katowicka w swoim najnowszym projekcie zwraca też uwagę na 

fundamentalną rolę samoakceptacji. Pomagają jej w tym ekspertki od idei self-love – 

http://bityl.pl/bXhWW
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blogerka, Karolina Sobańska i autorka książki „Dieta to nie wszystko”, Justyna Świetlicka. Już 

niebawem internetowe twórczynie, w specjalnym podcaście, podzielą się wiedzą na temat 

dbania o siebie oraz budowania poczucia własnej wartości. Nagranie będzie dostępne na 

kanałach Galerii w serwisach YouTube oraz Spotify. 

 

 

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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