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Insta point w Katowickiej dodaje skrzydeł! 

 

Kolorowe skrzydła, ekologiczna ściana z mchu, pozytywny neonowy napis – w Katowickiej pojawił 

się insta point. To nowa przestrzeń do robienia zdjęć i nagrywania filmów, której aranżacja będzie się 

okresowo zmieniać.  

 

Zbudowane z dwóch ścian miejsce, nie tylko dla miłośników selfie, instagrama i TikToka, wita 

pozytywnym przekazem: „Fajnie, że jesteś”, który razem ze zdjęciem można puścić w świat. Można też 

zapozować i nagrać wideo na tle energetycznej, żywej ściany z mchu chrobotka albo z rozłożystymi 

skrzydłami wyrastającymi z ramion. Instapoint powstał w odpowiedzi na prośby klientów, którym 

w Katowickiej brakowało przestrzeni tego typu.  

 

– Od teraz wizyty w Katowickiej mogą uskrzydlać całkiem dosłownie. Napis, który znajduje się na 

chrobotkowej ścianie od początku miał nieść ze sobą pozytywny vibe, ale teraz, w czasie gdy tak wiele 

osób chroni się w naszym kraju uciekając przed wojną, ten przekaz nabiera znaczenia – mówi Anna 

Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej – Mamy nadzieję, że to miejsce będzie 

inspirować, sprzyjać realizowaniu artystycznych pomysłów i nie pozwoli nikomu przejść koło siebie 

obojętnie – dodaje.  

 

Żeby łapać chwile w Katowickiej w niebanalne kadry, wystarczy wpaść do nowo powstałej fotograficznej 

przestrzeni na poziomie O obok sklepu EURO RTV AGD. Insta point w Galerii Katowickiej zagościł na 

stałe, jeszcze w tym roku będzie miał swoje kolejne odsłony.  

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Marta Dobrzańska:  +48 609 808 120,  marta.dobrzanska@imagopr.pl 
Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/ 
 

Informacja prasowa  

29 marca 2022 

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


  

APSYS POLSKA 

 

Centrum Handlowe Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice 

Tel.: 32/41 41 290 ; galeriakatowicka@apsysgroup.pl 

Tel.: +48 22 701 92 00, fax: +48 22 701 92 01, office@apsysgroup.pl, www.apsysgroup.pl  

Apsys Polska spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, o numerze NIP: 526-17-88-225 

oraz numerze REGON: 012339953, o kapitale zakładowym w wysokości 8.375.005,00 złotych wpłaconym w całości. 

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 
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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