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Przygotowania na finiszu

Ogromna mobilizacja, setki osób uwijających się
przy ostatnich pracach – tak wygląda Europa
Centralna na kilka dni przed oficjalnym otwarciem. Część
sklepów jest już gotowa, część przechodzi ostatnią kosmetykę – wszyscy muszą zdążyć przed 1 marca, kiedy nastąpi oficjalne otwarcie tego ogromnego centrum handlowego
znajdującego się przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A4.
– Przygotowania idą pełną
parą, akurat jesteśmy na
etapie prac porządkowych,
w większości sklepów towar
już jest na półkach. Odliczamy
godziny do wielkiego otwarcia
– mówi Monika Magner, dyrektor Centrum Handlowego
Europa Centralna.

Uroczyste otwarcie
Europy Centralnej potrwa 3 dni a rozpocznie się 1 marca. Wcześniej, bo już 27 lutego
zostanie uruchomiona
m.in. Castorama.
– Okazało się, że atrakcji będzie tyle, że otwarcie zdecydowaliśmy się rozłożyć aż na
trzy dni. Cała machina rusza
1 marca, w piątek, o godz.
10.00, a kończy się w niedzielę wieczorem. W piątek
wystąpi na żywo zespół „The
Chance” oraz zaśpiewa Rafał
Brzozowski. Będziemy również
prowadzić program radiowy na
żywo, zapraszamy wszystkich
klientów do wzięcia w nim
udziału – zachęca Monika Magner.

Tego dnia w programie znajdą
się również modowe nowinki,
prezentowane przez znanego
stylistę Tomasza Jacykowa.
Drugi dzień otwarcia, czyli
sobota, upłynie pod hasłem
„Smak i styl”.
– Zaplanowaliśmy eventy związane z gotowaniem.
Niespodzianką jest na razie

główny bohater całego show,
niebawem uchylimy rąbka tajemnicy. Trzeciego dnia natomiast zapraszamy całe rodziny
do kącików gier, które zlokalizowane będą w różnych miejscach w pasażu. Natomiast
o godz. 16.00 nastąpi rozstrzygnięcie naszego konkursu, w którym główną nagrodą

– Odliczamy godziny do wielkiego otwarcia – mówi Monika
Magner, dyrektor Centrum Handlowego Europa Centralna.
Powierzchnia handlowa Europy
Centralnej to 67 tys. m2, która w 90 proc. ma już swoich
najemców.
Wraz z otwarciem centrum
handlowego pojawi się również oznakowanie ułatwiające
dojazd.
– Mamy już dopracowany kompleksowy plan oznakowania
dojazdu do naszego centrum
handlowego. Będzie on rozplanowany na najważniejszych drogach dojazdowych do centrum,
również na autostradach. Cały
system oznakowania rusza 1
marca, tak aby wszyscy klienci
mogli bezpiecznie i pewnie dojechać do Europy Centralnej –
dodaje Monika Magner.

Na górze będzie część restauracyjna

Długie i na razie puste pasaże już
w piątek wypełnią się klientami

jest bon na wycieczkę o wartości 6 tysięcy złotych – mówi
Monika Magner.
W niedzielę w Europie Centralnej pojawią się również artyści
z Gliwickiego Teatru Muzycznego, którzy zaprezentują widzom
fragmenty musicalu „Tarzan”.

Nie zabraknie też oferty dla
najmłodszych klientów, jedną
z nich jest sklep Smyk o powierzchni ok. 2000 m2. Dla
zmotoryzowanych
klientów
przygotowano 2,3 tys. miejsc
parkingowych. Ponadto z Gliwic i Zabrza jeździć będą do
Europy Centralnej bezpłatne
autobusy.

Zobacz ten
materiał TV
na smartfonie
Wystarczy do widocznego obok kodu przyłożyć
smartfon z dostępem
do internetu i czytnikiem kodów QR

Europa Centralna zaprojektowana została
jako połączenie galerii
i Parku Handlowego.
– Na naszym terenie mamy
sklepy dla majsterkowiczów,
możemy zrobić zakupy żywnościowe w całodobowym hipermarkecie Tesco Extra jak
również mamy bogatą ofertę
modową najlepszych marek –
informuje Monika Magner.
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