
 
 
 
 
 

 

 

Gliwice, 29 sierpnia 2022 r. 

PARYŻ WART JEST GRY!  

Na 15. urodziny CH FORUM zabieramy Was do Francji! 

Wystarczy 5 prostych kroków, by razem z CH FORUM znaleźć się w Paryżu! 15 
klientów, zwycięzców urodzinowego konkursu, wraz z osobami towarzyszącymi 
pojedzie na wycieczkę do stolicy Francji. Sprawdźcie, czy macie szansę na zwycię-
stwo i korzystajcie z wielu innych atrakcji związanych z 15. rocznicą istnienia gli-
wickiego FORUM! 

Z okazji 15. urodzin Centrum Handlowe FORUM zaprasza swoich klientów do gry, w 
której nagrodą jest wspaniały wyjazd do Paryża, połączony z wizytą w Euro Di-
sneylandzie. Akcja rusza 5 września. Szansę na zwycięstwo ma aż 15 uczestników 
gry, którzy do Paryża zabiorą osobę towarzyszącą. Ci, którzy chcą spróbować swo-
ich sił w kolejnych 5 tygodniach, będą sprawdzać swoją wiedzę w quizie na temat 
Francji. Zwycięzców każdego tygodnia, czyli 3 osoby, które wyjadą do Paryża wraz z 
osobą towarzyszącą, wyłonimy w każdą sobotę trwania akcji, tj. 10, 17 i 24 wrze-
śnia oraz 1 i 8 października.  

Co musisz zrobić, by powalczyć o nasz urodzinowy paryski voucher? Wykonaj te 5 
prostych kroków: 

• Zrób zakupy za co najmniej 50 zł w CH FORUM 

• Rejestruj paragon na platformie: forumgliwice.online 

• Rozwiązuj quiz na temat Francji i samego Paryża 

• Aby zwiększyć swoje szanse, rejestruj kolejne paragony i startuj ponownie w 
quizie wiedzy, by poprawić swój wynik 

• Czekaj na ogłoszenie wyników 

Regulamin akcji znajduje się na www.forumgliwice.pl.  

– Pamiętajcie, że w quizie brana jest pod uwagę zarówno poprawność odpowiedzi, 

jak i szybkość rozwiązania quizu. Trzymamy kciuki i wierzymy, że będzie to 

http://www.forumgliwice.pl/


 
 
 
 
 

 

niezapomniana zabawa - mówi Alicja Suchańska-Królica, menadżer ds. administra-

cji i marketingu w CH FORUM Gliwice. 

W jaki jeszcze sposób możesz świętować z nami? Jeżeli w któryś z weekendów po-
stanowisz spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi w CH FORUM, to zapraszamy do 
Francuskiej Kawiarenki na pyszną kawę i makaroniki. Dodatkowo we wszystkie so-
boty czas umilą występy kuglarzy, mimów, karykaturzystów oraz koncert harmo-
nii. Najmłodsi wezmą udział w zajęciach kreatywnych. Nie trzeba się wcześniej re-
jestrować. Wszystkie atrakcje są bezpłatne. 

– 15- latek to wspaniały człowiek, bowiem staje się dorosły, dojrzewa, ale ciągle jest 

szalony i bardzo ciekawy świata. Takie są też nasze urodziny. Świętujemy ponad 

miesiąc, w każdy piątek i sobotę, od 9 września do 8 października. Sprawdzajcie, co 

się aktualnie dzieje w naszych kanałach komunikacji i korzystajcie z tego, co dla 

Was przygotowaliśmy – zachęca Patrycja Duczmal, dyrektor Centrum Handlowego 

FORUM Gliwice. 

Te urodziny obchodzimy ponad miesiąc! Tego jeszcze nie graliśmy! 

 

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH 

FORUM to centrum handlowo-rozrywkowe o powierzchni handlowej 43.000 m², położone w ści-
słym centrum Gliwic. W 2017 r. obiekt przeszedł gruntowną modernizację części wspólnych i pa-
sażu, pojawiły się także nowe ciągi komunikacyjne i rozwiązania funkcjonalne. Wśród około 120 
najemców CH FORUM są renomowane marki modowe i z sektora „zdrowie i uroda”, w tym m.in.: 
C&A, Deichmann, Douglas, Half Price (Grupa CCC), H&M, KappAhl, New Yorker, Reserved, Ross-
mann, Sephora,  SuperPharm. Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki: RTV 
Euro AGD, Pepco, Empik, Martes Sport, Smyk, TEDi, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa CH FO-
RUM to m.in. 13-ekranowe kino Cinema City – jedyny multipleks w Gliwicach, klub fitness Interfit 
Club, a także Bajkowy Labirynt – Centrum Rozrywki. W strefie restauracyjnej o oryginalnej archi-
tekturze i stylistyce najemcy oferują dania różnych kuchni i stylów. Strefa jest przyjazna pupilom i 
ma wydzielone miejsce dla posiadaczy zwierząt. W centrum pod nazwą Biblioforum działa jedna z 
nielicznych w Polsce filia miejskiej biblioteki publicznej. Więcej informacji jest dostępnych na stro-
nie: www.forumgliwice.pl 

Właścicielem CH FORUM w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH, a zarządcą MVGM – jedna z 
czołowych w Europie firm w obszarze zarządzania nieruchomościami. 

O MVGM 

To lider w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi w Europie. Firma, 
obecna w 10 europejskich krajach i zatrudniająca ponad 1,600 ekspertów, oferuje swoim klientom 
kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami, łącząc międzynarodowe doświadczenie z 



 
 
 
 
 

 

doskonałą znajomością specyfiki lokalnego rynku. MVGM świadczy swoje usługi zarówno dla fun-
duszy inwestycyjnych, banków, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, firm ubezpieczenio-
wych jak i lokalnych właścicieli nieruchomości. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: 
www.mvgm.com  
 

 
 

http://www.mvgm.com/

