Gliwice, 25 września 2017 r.

NOWOŚĆ! NOWOCZESNA ROZRYWKA W CH FORUM GLIWICE

CH FORUM W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
30 września w gliwickim CH FORUM zostanie otwarta pierwsza w mieście, a przy tym jedna z pierwszych i największych w Polsce, arkada wirtualnej rzeczywistości.
W lokalu na I piętrze (obok strefy coworkingowej) przetestować będzie można topowe gogle HTC vive
oraz Oculus. Zakładając na głowę zestaw VR jego użytkownicy przeniosą się w niedostępne w prawdziwym życiu miejsca oraz doznają nieosiągalnych na co dzień odczuć.
Pomysłodawcy przedsięwzięcia – firma ZenOnVR – przygotowali kilkadziesiąt różnych doświadczeń oraz
aplikacji i gier. Będzie można ścigać się bolidem na prawdziwym torze sportowym, przelecieć nad Alpami
dzięki specjalnemu symulatorowi lotni, a na specjalnej bieżni wczuć się w rolę bohatera słynnej gry Doom. Malowanie przestrzennych obrazów, czy skok w przepaść ze 100-piętrowego wieżowca to kolejne
atrakcje nowoczesnej rozrywki.
Wśród propozycji tematycznych znajdziemy też ekstremalne doznania, przygodówki, wirtualne escaperoomy, gry zręcznościowe oraz przerażające horrory.

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, Deichmann, Douglas, H&M, KappAhl, New Yorker,
Reserved, Rossmann, Sephora, SuperPharm. Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki:
RTV Euro AGD, Pepco, Empik, Martes Sport, Smyk, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa FORUM to
m.in. 13-ekranowe kino Cinema City oraz klub sieci Jatomi Fitness.
Strefa restauracyjna 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.;
 Nagrody Główna w konkursie PRCH Retail Awards w latach 2012 i 2016.

