
 

 

Gliwice, 17 lutego 2020 r. 

TAK BAWI SIĘ CH FORUM GLIWICE 

RODZINNA ZABAWA KARNAWAŁOWA 

Na karnawałową podróż dookoła świata całe rodziny zabierze w sobotę, 22 lutego, gliwickie 

CH FORUM. Początek imprezy o godz. 13:00, na scenie głównej (parter). 

Uczestnicy zabawy poznają charakterystyczne sposoby świętowania karnawału w różnych częściach 

świata, m.in. Wenecji, Rio de Janeiro, Londynie oraz Japonii. Nauczą się też choreografii tanecznych 

typowych dla każdego z tych miejsc.  

Zajęcia będą pełne ruchu i muzyki. Dodatkową atrakcją są warsztaty plastyczne, podczas których  

będzie można wykonać niepowtarzalną maskę karnawałową w wybranym przez siebie stylu. 

Udział w zabawie jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. 

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, doskona-
łe połączenie z siecią drogową i transportem publicznym oraz rzesza lojalnych klientów to główne czynniki sukce-
su 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 Immobi-
lien 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. 


