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KATOLOTERIA w Galerii Katowickiej – wśród wielu nagród kultowy włoski skuter 
 

12 września br. w Katowickiej rusza KATOLOTERIA. Codziennie będzie można grać o karty 

podarunkowe i elektroniczne gadżety, a w finale idealny na miejskie eskapady skuter.  

 

Żeby wejść do gry, wystarczy w dniach 12-24 września br. zrobić zakupy na kwotę min. 100 zł na 

maksymalnie dwóch dowodach zakupu, zarejestrować je w punkcie obsługi loterii w Katowickiej lub na 

www.galeriakatowicka.eu/KatoLoteria i przystąpić do zabawy. Po zgłoszeniu, uczestnik wybierze 

katowicki budynek i od razu dowie się, czy wygrał nagrodę natychmiastową.  

Oprócz losowania nagród natychmiastowych, zgłoszenia wezmą również udział w losowaniu nagrody 

głównej – kultowego, włoskiego skutera. To losowanie odbędzie się 4 października, a jego wyniki 

zostaną opublikowane na stronie loterii.  

 

Loteria w miejskim klimacie  

 

– W naszej loterii zaprosimy do odkrywania Katowic i, przy okazji zabawy, przypomnimy budynki, które 

kojarzą się z tym miastem, są jego charakterystycznymi elementami. Wszystko to zgodnie z ideą city 

life! – Katowicka od zawsze wpisuje się w tkankę miasta i stara się być blisko ważnych dla mieszkańców 

miejsc i wydarzeń – mówi Anna Szczerkowska, marketing manager Galerii Katowickiej.  

 

Nie tylko sama loteria zachęca do odkrywania Katowic na nowo – także nagrody zostały skomponowane 

tak, żeby umilić czas spędzany na ulicach miast. Uczestnicy powalczą między innymi o karty 

podarunkowe, vouchery i słuchawki bezprzewodowe. Każde zgłoszenie weźmie udział w finałowym 

losowaniu kultowego, włoskiego skutera.  

 

– Skuter, który jest nagrodą główną w loterii, to prawdziwy klasyk wśród jednośladów. Kojarzony ze 

słonecznymi Włochami, podbił także serca Europejczyków spoza Italii – mówi Anna Szczerkowska. – 

W dniach trwania loterii każdy, kto zrobi w Katowickiej zakupy za wskazaną kwotę, ma szansę zdobyć 

nagrodę główną i przemierzać śląsko-zagłębiowskie zakątki we włoskim stylu. Zapraszamy do udziału 

w KATOLOTERII, jest o co grać – podsumowuje.  

 

 

Informacja prasowa  
9 września 2022 

http://www.galeriakatowicka.eu/KatoLoteria
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Offline i online – dla komfortu klientów  

 

Katowicka tym razem umożliwia klientom rejestrowanie dowodów zakupu przy pomocy asystentów 

w punkcie obsługi loterii oraz samodzielnie, na stronie www. Dzięki temu można włączyć się do gry 

w najdogodniejszym dla siebie momencie, a udział w loterii nie będzie wymuszał dodatkowego czasu 

spędzonego w Galerii.  

 

Okres promocyjny loterii potrwa do 24 września, do godz. 20:00.  

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Marta Dobrzańska, Imago Public Relations 

tel. +48 609 808 120 

marta.dobrzanska@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:marta.dobrzanska@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. 

 


