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 W Czorny Weekend Galeria Katowicka puści klientów w ART ZOKACH! 

 

Jak świętować Black Friday to z przytupem i „po naszymu”. Nie tylko w piątek 26 listopada, ale też  

w sobotę 27 listopada br. na klientów w Katowickiej czekać będą atrakcyjne zniżki i akcje promocyjne. 

Specjalnie na tę okazję śląscy artyści street artu: Kamila Loskot, Raspazjan i Szwedzki zaprojektowali 

stylowe skarpetki – ART ZOKI, które będzie można otrzymać w prezencie za zakupy.  

 

Black Friday to w Galerii Katowickiej tradycyjnie już, jak na serce Śląska przystało, Czorny Weekend, 

czyli święto zakupów w regionalnej odsłonie. W tym roku dodadzą mu koloru wywodzący się stąd 

artyści i zaprojektowane przez nich unikatowe ART ZOKI.  

 

– Zaprosiliśmy do współpracy artystów, którzy poprzez swoją sztukę przekazują dobre emocje. 

Chcielibyśmy, żeby w Czorny Weekend w Katowickiej jeszcze bardziej niż zwykle to właśnie one 

towarzyszyły naszym klientom podczas zakupów. Ciepłe, oryginalne skarpetki z grafikami 

zaprojektowanymi przez streetartowców to nasz pomysł na poprawiający nastrój zimowy prezent – 

mówi Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej. 

 

Żeby zdobyć unikatowe ART ZOKI, wystarczy zrobić zakupy za minimum 150 zł na maksymalnie dwóch 

paragonach. W piątek i w sobotę godzinach od 10.00 do 20.00 paragony będzie można wymienić na 

prezent na zokowym stoisku, zlokalizowanym na poziomie 0, koło Mont Blanc.  Do skarpetek Katowicka 

doda maszkety, czyli słodkości w wersji czarnopiontkowej. Prezenty rozdawane będą do wyczerpania 

zapasów. 

 

– Projekty, które wykorzystują sztukę w sposób użytkowy, nadając jej nowy ton, łapią mnie za serce 

najmocniej, dlatego chętnie wzięłam udział w tym przedsięwzięciu. Jestem Ślązaczką, lokalną patriotką 

i uważam, że to właśnie ludzie, realizujący drobne i te większe inicjatywy, są największym skarbem 
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naszych śląskich miast. My, Ślązacy, powinniśmy być z siebie dumni i trzymać się razem. To właśnie 

przedstawiłam na moich zokach. Ta akcja jest super okazją dla ludzi, którzy uwielbiają niebanalne rzeczy 

– jeśli nie siebie, to taką zdobyczną parą zoków można obdarować kogoś nam bliskiego – mówi Kamila 

Loskot.   

 

– Pomysł na moje zoki przyszedł bardzo szybko, moim konikiem jest zabawa słowem, a samo słowo 

"galeria" jest dość niejednoznaczne, bo może oznaczać i galerię handlową, ale również galerię sztuki. 

Dla mnie taką galerią na co dzień jest ulica. Myślę, że wśród moich fanów znajdzie się kilka osób, które 

będą chciały mieć takie unikatowe skarpetki, do kolekcji obok kilku innym moich limitek. Dla 

pozostałych to dobra okazja, żeby zdobyć kolorowy, ciekawy gadżet z serca Śląska – dodaje Szwedzki. 

 

To nie pierwszy raz, kiedy Katowicka zaprasza do współpracy artystów. Wciąż trwa akcja Kolekcja 

Prezentów, w której za zakupy można otrzymać wyjątkowe, zaprojektowane przez twórców, upominki. 

Zaprojektowali je m.in. Paulina Adamowska, Iza Dudzik, Justyna Frąckiewicz, Marcin Mokierów-

Czołowski, Dawid Ryski i Joanna Wójtowicz. Do tej pory Galeria rozdała już 2000 nagród, a ostatnia 

edycja akcji jest zaplanowana na grudzień.   

 

W Czorny Weekend klienci Katowickiej mogą spodziewać się także zniżek nawet do -75 proc. oraz 

bonusów z KatoKartą. Punkty za każdą wydaną złotówkę zostaną podwojone. Aplikację KatoKarta 

można pobrać na stronie: https://katokarta.pl/ 

 

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 
w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 4K. Centrum handlowe 

https://katokarta.pl/
https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/
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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. 
 
 

http://www.galeriakatowicka.eu/

