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JANIAK I WOLIŃSKI NA POKAZIE MODY W CH FORUM

MODA DUO
Olivier Janiak i Dawid Woliński: ten duet modowych ekspertów poprowadzi 10 września pokazy
sezonowych kolekcji w gliwickim CH FORUM. Zanim na scenę wkroczą modelki i modele, kreatywnością i poczuciem gustu popiszą się dzieci i młodzież biorący udział w modowym konkursie
dla szkół.
Profesjonalne prezentacje jesienno-zimowych kolekcji obecnych w CH FORUM marek modowych
rozpoczną się w sobotę około południa. Do godz. 18:00 widzowie zobaczą zestawy ubiorów
w różnych stylach: sportowym, casual, office, a także wieczorowo-wizytowym. Uzupełnieniem
będą pokazy mody dziecięcej.
Z okazji pokazu klienci CH FORUM będą mogli też skorzystać ze specjalnych promocji przygotowanych przez sklepy oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami prowadzonych ze sceny.
Nazwiska prowadzących zwiastują, że w sobotę w CH FORUM najważniejsza będzie moda. Olivier
Janiak to ceniony prezenter telewizyjny, znawca mody, uważany za jednego z najlepiej ubranych
Polaków. Dawid Woliński jest projektantem mody, trendsetterem i osobowością telewizyjną,
a szerszej publiczności dał się poznać dzięki programowi rozrywkowemu „Top Model”.

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH
FORUM: centrum handlowo-rozrywkowe położone w ścisłym centrum Gliwic. 43.000 m kw. pow. handlowej i 140 najemców czyni z niego jedno z największych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Świetna lokalizacja, doskonałe połączenie z siecią drogową i transportem publicznym oraz rzesza lojalnych klientów to główne czynniki sukcesu FORUM. Wśród najemców CH FORUM są renomowane marki modowe i z sektora „zdrowie i uroda”, w tym m.in. : C&A, CCC, Cubus, Douglas, H&M, KappAhl, New Yorker,
Reserved, Rossmann, Sephora, SuperPharm. Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki: RTV Euro AGD, Martes Sport, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa FORUM to m.in. 13-ekranowe
kino Cinema City oraz klub sieci Jatomi Fitness. Strefa restauracyjna „Pod chmurami” o oryginalnej architekturze i stylistyce to przyjemne miejsce spotkań mieszkańców Gliwic, dodatkowo stanowiące
o atrakcyjności rynkowej centrum handlowego. W centrum pod nazwą Biblioforum działa także jedyna w swoim rodzaju filia biblioteki publicznej.
Właścicielem FORUM w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH. Zarządcą Centrum Handlowego
FORUM Gliwice jest międzynarodowa firma doradcza JLL.
FORUM Gliwice jest laureatem prestiżowych nagród branżowych. Najważniejsze z nich to:
 Silver Solal Marketing Awards by ICSC w 2014, 2013, 2012, 2010, 2009;
 2011 International Property Awards – Highly Commended;
 Wyróżnienia w programie PRCH Retail Awards w 2011 i 2015 r.;
 Nagroda Główna w programie 2012 PRCH Retail Awards.

