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Świętowanie z Katowicką? Świetny pomysł! 

 

Świąteczna atmosfera w Katowickiej rozgościła się już na dobre. Jak co roku, grudniowe 

oczekiwanie Galeria umili odwiedzającym na wiele sposobów. Instapoint z reniferem, nagrywalnia 

życzeń, pakowanie prezentów i wspólne pomaganie – to będą Świetne Święta!  

 

Celebrowanie przedświątecznych chwil w Katowickiej tradycyjnie rozpoczęło pojawienie się świetlnych 

dekoracji, które zdobią wnętrza Galerii i jej elewację. Na placu przy wejściu wyrosła gigantyczna choinka, 

która w mieście stanowi już stały symbol nadchodzących świąt.  

 

– Święta to wyjątkowy czas, kiedy zapominamy na chwilę o tym, co złe, i cieszymy się niepowtarzalną 

atmosferą. W Katowickiej, jak co roku, pomagamy ogarniać świąteczne wyzwania, umilamy czas i – co 

najważniejsze – stwarzamy okazję do pomagania innym – mówi Anna Szczerkowska, marketing manager 

w Galerii Katowickiej.  

 

Gwiazdkowa fotka z reniferem 

 

Podobnie jak w zeszłym roku, również i w tym neonowa gwiazdka w formie ramki dołączyła do choinki na 

placu przed Galerią i zachęca do robienia sobie zdjęć w świątecznym klimacie. Nową, świąteczną odsłonę 

zyskał także instapoint, który ucieszy entuzjastów lubiących dzielić się radosnymi chwilami w mediach 

społecznościowych. Czerwony, bardzo fotogeniczny renifer Świętego Mikołaja już z daleka zwraca uwagę 

i nie pozwala przejść obok siebie obojętnie.  

 

ŚWIĄTECZNY INSTAPOINT będzie dostępny aż do końca roku, na poz. 0, koło Lodomanii. 

 

Życzenia z budki telefonicznej 

 

Nieco bardziej odważnym z pewnością spodoba się Nagrywalnia Życzeń, która będzie do dyspozycji 

klientów w dniach 16-18 grudnia. Każda chętna osoba będzie mogła nagrać życzenia audio w budce 
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telefonicznej, zrobić pamiątkowe zdjęcie w świątecznym klimacie i dodać muzykę, a efekt swojej radosnej 

twórczości przesłać na wybrany adres e-mail w postaci linka z materiałem do pobrania.  

– Nie ma świąt bez dobrych słów i życzeń, które wysyłamy w świat. Dla tych, którzy chcą przekazać je 

w nietuzinkowy sposób, otworzymy Nagrywalnię Życzeń. Zawsze jest czas by zachwycić bliskich i wysłać 

im życzenia, jakich nie dostał jeszcze nikt – zachęca Anna Szczerkowska. 

 

NAGRYWALNIA ŻYCZEŃ zlokalizowana będzie na poz. 0, koło Euro RTV AGD. 

 

Święta pełne dobrych gestów 

 

Jak co roku Katowicka ma również plan na świąteczne pomaganie. Klienci Galerii, którzy wydadzą na 

swoje zakupy kwotę minimum 50 zł, będą mogli zagłosować na instytucję dobroczynną, którą chcieliby 

wesprzeć. Organizacji, która zdobędzie najwięcej głosów, zostanie sprezentowana największa świąteczna 

darowizna. Wśród instytucji, które biorą udział w głosowaniu, znalazły się: Dom Aniołów Stróżów, który 

zajmuje się dziećmi i młodzieżą z trudnych środowisk; Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Katowicach 

oraz Spectrum Liberi, czyli fundacja wspierająca osoby z ASD. 

 

Do PLANU NA POMAGANIE można dołączać w dniach 5-23 grudnia, na poz. 0, koło Euro RTV AGD. 

 

Spakujemy to za Ciebie! 

 

Klienci, którzy przed Świętami zrobią w Katowickiej zakupy na kwotę minimum 50 zł, będą mogli oddać 

swój prezent do Pakowalni, gdzie zostanie przepięknie przystrojony. Wystarczy zgłosić się z paragonem  

i można liczyć na kreatywne i bezpłatne zapakowanie upominków dla najbliższych. 

– Wszyscy lubimy obdarowywać innych, ale pakować prezenty już niekoniecznie. Nasza Pakowalnia 

Prezentów to super rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią, nie potrafią lub zwyczajnie nie mają czasu tego 

robić – mówi Anna Szczerkowska. 

 

PAKOWALNIA PRZENTÓW zaprasza od 5 do 24 grudnia, na poz. 0, koło sklepu Pandora. 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Marta Dobrzańska: +48 609 808 120, marta.dobrzanska@imagopr.pl 

Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/ 
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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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