Gliwice, 25 lutego 2020 r.

AEROKLUB GLIWICKI PREZENTUJE SIĘ W CH FORUM GLIWICE

LEĆ DO FORUM
Wsiąść do kokpitu szybowca, czy też „zrobić lot” w symulatorze. Te i inne podniebne atrakcje czekają na gości gliwickiego CH FORUM. Centrum przygotowało je we współpracy
z Aeroklubem Gliwickim. Lotniczą ekspozycję na scenie głównej (parter) można oglądać do
13 marca, ale najwięcej wydarzy się w piątek i w sobotę (28-29 lutego).
W te dni przedstawiciele Aeroklubu Gliwickiego - piloci samolotowi, szybowcowi oraz skoczkowie,
będą do dyspozycji odwiedzających CH FORUM. Będzie można wysłuchać ich prelekcji na temat latania: jak zostać pilotem, dlaczego szybowiec lata bez silnika i czy latanie nim jest bezpieczne? Lub po
prostu porozmawiać z pilotami zadając indywidualne pytania, a nawet zapisać się na szkolenia.
Odbywać będą się także konkursy z „odlotowymi” nagrodami, wśród których są m.in. loty zapoznawcze z instruktorami.

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH
FORUM: centrum handlowo-rozrywkowe położone w ścisłym centrum Gliwic. 43.000 m kw. pow. handlowej
i 120 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, TEDi, DUKA,
Home&You. Część rozrywkowa FORUM to m.in. 13-ekranowe kino Cinema City – jedyny multipleks w Gliwicach
oraz klub My Fitness Place.
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: MVGM, jedna z czołowych w Europie firm w obszarze zarządzania nieruchomościami.
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.

