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Motyle w brzuchu na samą myśl o… sobie, czyli walentynkowe self-love w Katowickiej! 

 

Walentynki to doskonała okazja do wyznawania miłości innym, ale dlaczego w tym roku nie wyznać 

jej samemu czy samej sobie? Z okazji święta zakochanych Katowicka zaprasza wszystkich, bez 

wyjątku, do walentynkowego FotoBoksu, w którym można uwieczniać miłość na własnych 

zasadach. Selfie z chłopakiem, dziewczyną, przyjaciółmi, babcią, psem, kotem, a może po prostu 

w pojedynkę? „Cykajcie i kochajcie! Siebie i kogo jeszcze chcecie!” – zachęca Galeria.  

 

Tegoroczne walentynki to dla Galerii Katowickiej pretekst, żeby zwrócić uwagę na to, jak ważna jest 

akceptacja – siebie i innych. Na wszystkich tych, którzy chcą sfotografować się z bliskimi sercu ludźmi, 

zwierzakami bądź w pojedynkę, uwieczniając np. miłość do swoich pasji, czeka specjalnie zaaranżowany 

pluszowy FotoBox. Od 10 do 18 lutego br. będzie w nim można cykać i pstrykać tyle selfie, ile dusza pełna 

miłości zapragnie i zgodnie z napisami na ścianach – zachwycać się sobą.  

 

– W naszym klimatycznym walentynkowym FotoBoksie każdy poczuje, że miłość wisi w powietrzu. Selfie 

w Katowickiej może być po prostu okazją do dobrej zabawy, ale chcieliśmy, żeby stało za nią też coś 

więcej. Nie ma lepszej okazji, żeby powiedzieć sobie i innym: jesteś super. W święto miłości warto 

pocelebrować też miłość do samych siebie i uwiecznić ten moment na pamiątkowym zdjęciu  – mówi Anna 

Szczerkowska, marketing managerka Galerii Katowickiej.   

 

Zdjęciowymi historiami miłosnymi można dzielić się w mediach społecznościowych, oznaczając je 

hasztagiem #zakochaniwkatowickiej. 

 

Walentynkowy FotoBox jest dostępny na poziomie 0 obok sklepu RTV Euro AGD w godzinach otwarcia 

Galerii Katowickiej, od 10 do 18 lutego 2023 r. 

 

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. 

mailto:galeriakatowicka@apsysgroup.pl
http://www.galeriakatowicka.eu/

