Gliwice, 26 lutego 2020 r.

PRAPREMIERA MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY ROBOTÓW W CH FORUM GLIWICE

PRZYWITAJ ROBOTY W CH FORUM
Już 28 lutego w CH FORUM będzie okazja przywitać kilkanaście robotów, które są częścią
międzynarodowej wystawy Robopark. Będzie ją można zwiedzać od 5 marca, a piątkowa
impreza jest tego zapowiedzią. W godzinach 14:00 - 20:00 odwiedzający CH FORUM będą
mogli zapoznać się z niektórymi robotami, podziwiać ich ruchy i tańce, a także dotknąć ich.
Częścią prapremiery wystawy będą kolorowanki dla najmłodszych i warsztaty z długopisem
3D – dla nieco starszych. Skorzystanie z tych atrakcji jest bezpłatne, a ich miejscem będzie
scena główna (parter).
Oficjalne otwarcie wystawy ROBOPARK odbędzie się 5 marca (czwartek) o godz. 11:00. Ta interaktywna wystawa robotów jeszcze nie była prezentowana na Górnym Śląsku.
Zwiedzający ja wejdą w interakcję z 70 unikalnymi robotami z całego świata, poznają zadziwiający świat wirtualnej rzeczywistości, a także obejrzą tańczące błyskawice w unikalnym
„Tesla-show” oraz wyjątkowy pokaz hologramów.
Atrakcji będzie o wiele więcej. Zwiedzający między innymi posterują dronami, pokierują robotami ruchem ręki, głowy, a nawet uśmiechem. Ponadto podczas warsztatów dzieci będą mogły złożyć kostium robota, rysować piórami 3D, a nawet stworzyć własnego robota.
To wszystko już od 5 marca w CH FORUM. Bilety na wystawę w promocyjnej cenie są już dostępne na stronie internetowej https://robo-park.pl/gliwice/. Będzie je można także nabyć w
kasie przed wejściem na wystawę.
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.

