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WBIJ W STYL w Katowickiej – spotkaj gwiazdy TIKTOKa i zgarnij klapki KUBOTA!  

 

 

Dla tych, którym po drodze z TikTokiem. Dla tych, którzy mają świetny styl i nie zawahają się go użyć. 

Dla tych, którzy w legendarnych KUBOTACH w limitowanej wersji widzą nie lada gratkę. Ostatnią 

sobotę czerwca Galeria Katowicka zadedykuje pasjonatom mody i nowych mediów. Po hasłem WBIJ 

W STYL znani TikTokerzy – Izabela Zabielska oraz Jefre I Am osobiście wybiorą w konkursie 

najbardziej stylowo ubrane osoby, spotkają się ze swoimi fanami, a chętnych podszkolą w obsłudze 

TikToka.  

 

Izabela Zabielska i Jefre I Am od dłuższego czasu podbijają TikTok oraz Instagram. Oboje znani ze swoich 

niebanalnych osobowości, zawsze świetnie ubrani, zgromadzili na swoich kontach rzesze wiernych 

obserwatorów. 25 czerwca br. w Katowickiej w akcji WBIJ W STYL wystąpią w roli modowych 

i TikTokowych ekspertów. 

 

– Izabela Zabielska i Jefre I Am to osoby znane z nieoczywistych i niebanalnych stylizacji, tworzą modę 

na nowo, bawią się nią i eksperymentują – mówi Anna Szczerkowska, marketing manager Galerii 

Katowickiej – W akcji WBIJ W STYL w Katowickiej chodzi właśnie o wyrażanie siebie, zabawę i odwagę 

w stylizacjach. Oprócz modowych inspiracji nasi goście opowiedzą też o aplikacji TikTok, o tym jak 

zacząć kreować siebie w tym medium, jak się nim bawić i jakie daje ono możliwości – dodaje.  

 

Już 25 czerwca, w godzinach 12.00–14.00 gwiazdy TikToka, czyli Stylowa Ekipa: Izabela Zabielska, Jefre 

I Am oraz fotograf, będą wypatrywać najlepszych stylówek na terenie Galerii Katowickiej.  

Około godziny 14.00 ogłoszone zostaną wytypowane osoby, które będą musiały potwierdzić swoją 

obecność w finale w Punkcie Obsługi Akcji między godziną 14.30–15.00. Po omówieniu zgłoszeń 

konkursowych o godzinie 15.30 zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu, którzy otrzymają nagrody: 

– I miejsce – karta podarunkowa o wartości 500 zł, 

– II miejsce– karta podarunkowa o wartości 300 zł, 

– III miejsce– karta podarunkowa o wartości 100 zł.   

 

Każdy będzie mógł swobodnie porozmawiać i wymienić się modowymi spostrzeżeniami 

z ambasadorami akcji – wod 14.00 do 19.00, zaplanowano Q&A z TikTokerami, meet & greet, a także 
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tutoriale TikTokowe, których celem jest przybliżenie świata aplikacji TikTok wszystkim zainteresowanym 

osobom. 

 

W dniu eventu, za każde wydane w Galerii 200 zł, klienci zostaną obdarowani kultowymi klapkami 

Kubota w dedykowanym Galerii Katowickiej designie. Obuwie Kubota zyskało swą popularność jeszcze 

w latach 90 ubiegłego wieku. Piankowe klapki pakowane w worki jutowe podróżowały do Polski koleją 

transsyberyjską wprost z Pekinu po to, by obecnych czasach przeżywać renesans popularności i stać się 

symbolem dobrej stylówki. Aby odebrać swoje Kuboty, wystarczy z paragonem zgłosić się do Punktu 

Obsługi Promocji na poziomie 0, w pobliżu sklepu Euro RTV AGD. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Joanna Durkalec, Imago Public Relations 

tel. +48 603 712 201 

joanna.durkalec@imagopr.pl 

 

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.  

mailto:joanna.durkalec@imagopr.pl
http://www.galeriakatowicka.eu/
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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. 

 

 

 

 


