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Biżuteria od Lovisy już w Polsce! Pierwszy butik kusi błyskotkami w Katowickiej.  

 

Modowe akcesoria przyciągają wzrok zwłaszcza latem: to dzięki nim zadajemy szyku podczas 

wakacyjnych wojaży, to z nimi wpisujemy się w najnowsze trendy i stawimy kropkę nad „i” każdej 

stylizacji. Poszukiwacze niebanalnej biżuterii i dodatków znajdą je w Galerii Katowickiej pod nowym 

adresem, w otwartym niedawno kultowym butiku Lovisa. To pierwszy sklep tej marki w Polsce.  

 

Minimalizm, a może boho albo glamour? W butiku Lovisa klientki i klienci znajdą biżuterię we 

wszystkich kolorach i stylach, wykonaną ze stali szlachetnej, pozłacaną i z czystego złota. Niezależnie od 

tego, co wybiorą, mogą być pewni, że będzie to dodatek na czasie – Lovisa to marka, którą inspirują 

wybiegi i styl uliczny wielkich miast. Ceny biżuterii i akcesoriów do włosów zaczynają się już od 15 zł, 

można też skorzystać z promocji, np. 4 sztuki za 30 zł czy 50 zł. 

 

– Cieszymy się, że marka postanowiła wkroczyć na nowy rynek właśnie z nami. Otwarciem butiku Lovisa 

trafiliśmy w dziesiątkę – sklep spotkał się z dużym zainteresowaniem i już zyskał grono fanów. 

Odwiedzający znajdą tu dodatki na każdą kieszeń, to dobre miejsce, żeby poprawić sobie humor jakimś 

ładnym drobiazgiem albo zrobić wyjątkowy prezent komuś bliskiemu – mówi Stefania Kempa, Tenants 

Relationship Manager. 

 

Pierwszy sklep Lovisa został otwarty w Australii w 2010 roku. Od tego czasu marka zdobyła pozycję 

lidera branży, z ponad 550. sklepami w 21. krajach, w tym między innymi w USA, Afryce Południowej, 

Europie i Wielkiej Brytanii. Tego lata zadebiutowała w Polsce, wybierając na swój pierwszy lokal Galerię 

Katowicką. Butik jest zlokalizowany na poziomie 0, między sklepami Kuchnie Świata i Wittchen. 



  

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. 

 

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 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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