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Pełna dobra i troski sobota w Galerii Katowickiej
Diagnoza i konsultacja swojego stanu zdrowia albo czworonożny przyjaciel zabrany do domu –
w sobotę 20 listopada w Katowickiej będzie szansa na zadbanie o siebie i o porzucone czworonogi.

Galeria

Katowicka włączyła

się

w

finał

akcji edukacyjnej

„Skonsultuj

z

Farmaceutą”,

w tym roku zwracającej uwagę na problem insulinoodporności, która – nieleczona – może doprowadzić
do powikłań takich jak: cukrzyca typu II, choroby układu krążenia, nowotwory. Zainteresowani
badaniami profilaktycznymi, m.in. pomiarem ciśnienia, stężenia glukozy we krwi, czy analizą składu
ciała, będą mogli spotkać się ze studentami farmacji i dietetykami w mieszczącej się na poziomie 2
strefie co-workingowej, w godzinach 10.00-16.00. Nie zabraknie także kącika naukowych zabaw dla
dzieci.
Gdy już zadbamy o siebie, możemy wesprzeć katowickie schronisko dla zwierząt, włączając się w akcję
organizowaną przez sklep Leopardus (na poz. -1). W godzinach 9.00-21.00 koło sklepu odbędzie się
akcja adopcyjna, zachęcającą do przygarniania czworonogów. Można będzie nie tylko porozmawiać o
szczegółach adopcji, ale też poznać kilka zwierzaków ze schroniska.
– Katowicka od zawsze angażuje się w społecznie ważne akcje. Realizujemy własne projekty, takie jak
„Katowicka dla autyzmu”, czyli najbardziej kompleksowy program zwiększający dostępność obiektu dla
osób z ASD, ale też chętnie wspieramy zewnętrzne inicjatywy. Najbliższa sobota połączy troskę
o zdrowie każdego z nas z troską o zwierzęta, całkowicie zależne od dobroci człowieka. Liczmy na to, że
realizowana w naszym centrum akcja adopcyjna otworzy podopiecznym katowickiego schroniska drogę
do szczęśliwych domów – mówi Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej.

Dodatkowych informacji udziela:
Marta Dobrzańska: +48 609 808 120, marta.dobrzanska@imagopr.pl
Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/
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Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjnokomercyjnym. 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 TigerCopenhagen. 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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