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 Katowicka do kupienia, Monopoly do wygrania 

Galeria Katowicka znalazła się wśród najważniejszych miejsc na mapie miasta w nowej edycji słynnej 

gry Monopoly, poświęconej stolicy województwa śląskiego. Z okazji premiery gry w weekend  

29-30 października br. w Katowickiej będzie można powalczyć o karty podarunkowe oraz limitowane 

egzemplarze Monopoly Katowice. 

 

Klienci, którzy chcą wejść do gry o karty podarunkowe, w ostatni weekend października muszą zrobić 

zakupy za minimum 50 zł w każdej z czterech kategorii: moda; jedzenie i napoje; zdrowie i uroda oraz 

inna wybrana, np.: sport; książki i prasa; czy dla domu. Paragony należy okazać w Punkcie Obsługi Akcji 

na poziomie 0 obok sklepu EURO RTV AGD w godzinach 12:00-19:00.  Po zebraniu czterech pieczątek 

będzie można odebrać kartę podarunkową o wartości 50 zł. Klienci, którzy udadzą się do Punktu Szansy 

na poziomie 0 obok sklepu Inglot i odpowiedzą poprawnie na pytania w quizie, będą mogli zdobyć 

pieczątkę w wybranej przez siebie kategorii bez zakupów. 

Liczba kart podarunkowych jest ograniczona.  

Posiadacze aktywnego konta w aplikacji KatoKarta mogą dodatkowo zagrać o limitowaną edycję 

Monopoly Katowice, z dedykowanym pionkiem loga miasta Katowice. Warunkiem jest uzbieranie jak 

największej liczby wirtualnych monet w określonym czasie. 

To jednak nie koniec atrakcji. Na chętnych będzie czekała również wielkoformatowa plansza katowickiej 

edycji Monopoly – idealne miejsce do zabawy i zdjęć.  

Szczegóły akcji są dostępne w regulaminie na stronie: galeriakatowicka.eu/wejdz-do-gry-w-katowickiej.  

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Marta Dobrzańska:  +48 609 808 120,  marta.dobrzanska@imagopr.pl 
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 m2 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 
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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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