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Informacja prasowa 
22 września 2022 

 

Bielizna CHANGE Lingerie już w Katowickiej – tutaj biustonosz pomaga dobrać brafitterka 

 

 W Galerii Katowickiej, w nowym butiku CHANGE Lingerie, klienci znajdą szeroką paletę rozmiarów, 

fasonów oraz profesjonalne, bezpłatne doradztwo w zakresie brafittingu. Do końca września cały 

asortyment objęty jest 40 proc. rabatem.  

 

Idealnie dopasowany biustonosz to warunek nie tylko dobrego samopoczucia, wyglądu, ale również 

zdrowia. Filozofią marki CHANGE Lingerie jest znalezienie dla każdej kobiety biustonosza skrojonego na 

miarę jej potrzeb, niezależnie od kształtu sylwetki i noszonego rozmiaru. Stąd oferta aż 88 rozmiarów 

biustonoszy (miski od A do M i obwody od 60 do 100 cm) oraz wsparcie wykwalifikowanych brafitterek, 

które pomagają w doborze bielizny. Komfort zakupów w nowo otwartym w Katowickiej salonie CHANGE 

zapewnią nie tylko profesjonalna obsługa, ale też wysmakowane wnętrze – minimalistyczne, jak na 

skandynawską markę przystało, i zaprojektowane w oparciu o naturalne materiały.   

 

– CHANGE Lingerie przekonuje, że każda kobieta jest piękna, wyjątkowa i niekoniecznie musi wpisywać 

się w standardową rozmiarówkę bielizny, to raczej biustonosz ma być dopasowany do niej. Z radością 

witamy na naszym pokładzie markę, która podąża za trendami na rynku bielizny i wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom coraz bardziej świadomych i wymagających klientek. W salonie CHANGE mogą 

spodziewać się fachowej porady, być może po raz pierwszy precyzyjnie określić swój rozmiar 

biustonosza i dobrać fason idealny dla siebie – mówi Stefania Kempa, Tenants Relationship Manager. 

 

Wraz z otwarciem salonu w Galerii Katowickiej, CHANGE Lingerie debiutuje w stolicy województwa 

śląskiego. Na dobry początek przygotowano dla klientów ofertę specjalną – do końca miesiąca mogą 

korzystać z rabatu 40 proc. na wszystko.  
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CHANGE Lingerie dostępna jest w ponad 200 salonach w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w tym 

w  23. salonach w Polsce.  

 

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 
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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