Gliwice, 14 lutego 2018 r.

CH FORUM GLIWICE ULŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM I KONTUZJOWANYM

ZAKUPY BEZ BARIER
Osoby niepełnosprawne i kontuzjowane, a także starsze - nie w pełni sprawne ruchowo, bezpłatnie wypożyczą w CH FORUM wózek lub chodzik rehabilitacyjny.
– Nowa usługa to efekt naszych obserwacji, a także bliskiej współpracy ze środowiskiem niepełnosprawnych. Zarazem kolejne udogodnienie, z którego mogą skorzystać nasi goście – mówi Grzegorz Filipczyk,
dyrektor CH FORUM, z ramienia JLL.
Dla osób z ograniczeniami ruchowymi to bardzo praktyczne rozwiązanie. – Aby zrobić u nas zakupy, pójść
do kina czy biblioteki, albo też w inny sposób spędzić czas, nie muszą już przyjeżdżać ze swoimi urządzeniami umożliwiającymi lub poprawiającymi mobilność w przestrzeni – podkreśla Grzegorz Filipczyk.
Aby wypożyczyć wózek lub chodzik wystarczy dopełnić formalności w punkcie informacyjnym. Na czas
wypożyczenia pobierana jest także zwrotna kaucja (50 zł).
CH FORUM od lat na różne sposoby wspiera osoby niepełnosprawne. W ramach długookresowej umowy
na terenie obiektu praktyki odbywają uczniowie Zespołu Szkół im. J. Korczaka. Na rzecz podopiecznych
lub absolwentów szkoły prowadzone są także kwesty, z których dochód przeznaczany jest m.in. na zakup
sprzętu sportowego dla osób z dysfunkcjami ruchowymi.

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. W 2017 roku obiekt przeszedł gruntowną modernizację części
wspólnych i pasażu, pojawiły się także nowe ciągi komunikacyjne i rozwiązania funkcjonalne.
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.
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 CH FORUM
w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH; zarządcą: 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.

