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Herbata inna niż wszystkie – BubbleJoy już w Katowickiej 

 

Czy picie herbaty może być dobrą zabawą? Z bubble tea na pewno! Zaskakująca bąbelkami herbata 

podbiła cały świat! 14 grudnia br. w Galerii Katowickiej otwiera się pierwszy na Śląsku lokal 

o radosnej nazwie BubbleJoy i kolorowej ofercie bąbelkowych herbat. 

 

Bubble tea powstała w latach 80. ubiegłego wieku na Tajwanie. Jej twórca, chcąc urozmaicić smak 

i atrakcyjność herbaty, dodał do niej mleko, kostki lodu oraz wyjątkowy składnik – kulki tapioki, w których 

tkwi cała tajemnica bąbelkowej herbaty. BubbleJoy na swoją wersję wesołej herbaty zaprasza do Galerii 

Katowickiej już od 14 grudnia.  

 

Biała, czarna, zielona, na pewno nie… nudna 

 

W ofercie lokalu będzie można znaleźć wyjątkowe napoje, które przygotowywane są na bazie tradycyjnej 

herbaty z miksem dwóch smaków syropów oraz wybranym dodatkiem – galaretką lub tak zwanym popping 

boba, czyli żelowymi kulkami, wypijanymi przez słomkę razem z bubble tea. Klienci będą mogli wybierać 

spośród 30. podstawowych smaków i dowolnie je ze sobą miksować. Oprócz klasycznych rodzajów 

bąbelkowych herbat, BubbleJoy oferuje także kolekcje sezonowe, smaki miesiąca i serie tematyczne. 

Wszystkie owocowe herbaty oraz dodatki do bubble tea nie zawierają produktów pochodzenia 

zwierzęcego. Składniki herbat są oryginalne i sprowadzane prosto z samego Tajwanu. 

 

–  W Galerii Katowickiej lubimy być na czasie z tym, co robi furorę na świecie, zaskakuje i dostarcza nowych 

wrażeń. Tak jest właśnie z bubble tea, która jest ciekawą wariacją na temat herbaty. Razem z otwarciem 

BubbleJoy Katowicka zyskuje kolejne radosne i kolorowe miejsce spotkań, które z pewnością spodoba się 

dzieciom, nastolatkom i całym rodzinom – mówi Stefania Kempa, Tenants Relationship Manager w Galerii 

Katowickiej.  
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Iluzjonista i koło fortuny na wielkie otwarcie 

 

Właściciele BubbleJoy z okazji otwarcia przygotowali specjalny, pozostający na razie tajemnicą, smak 

bubble tea, którego nie można kupić w żadnym innym z ich lokali. Będzie go można nabyć w niższej cenie 

niż pozostałe produkty z menu. 14 grudnia startuje również konkurs, w którym do wygrania będzie między 

innymi kilkanaście rocznych zapasów bubble tea. 

 

W dniu oficjalnego wielkiego otwarcia, 17 grudnia, BubbleJoy odwiedzi iluzjonista. Na terenie Galerii będzie 

można otrzymać kupony zniżkowe do lokalu, a na miejscu zakręcić kołem fortuny i wygrać zniżki lub 

nagrody rzeczowe. 

 

Lokal BubbleJoy w Galerii Katowickiej mieści się na poz. +1, koło sklepu Oysho.  

 

BubbleJoy (wcześniej znana pod marką Bubbleology) to firma założona w 2012 roku przez dwójkę 

przyjaciół. Połączyła ich pasja do podróży i wyjątkowych, nieznanych dotąd smaków. BubbleJoy to obecnie 

6 lokali, między innymi w Warszawie, Krakowie czy Łodzi, które ściągają do siebie tysiące nastolatków 

zakochanych w bubble tea. Otwierający się w Galerii Katowickiej lokal jest ich debiutem na Śląsku.  

 

 

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, 
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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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