Mocni modą
W kolejnej już odsłonie „Bitwy
na trendy” rywalizujące zespoły poprowadzą Małgorzata
Socha oraz Bartek Kasprzykowski. Małgosia Socha jest
już doskonale znana gliwickiej publiczności, ale będzie
to jej pierwsza wizyta w CH
FORUM, odkąd została jego ambasadorką na kolejny rok.

Konkurującym
drużynom do boju
przygrywać będzie
zespół Feel, na czele
z jego frontmanem
Piotrem Kupichą.
Koncert rozpocznie się ok.
godz. 22.00, zaś finał „Bitwy”
ok. godz. 21.15. Później strony
zawieszą broń do niedzielnego
popołudnia, aby ustąpić miejsca zastępom rabatów i promocji. Sobotni wieczór będzie to
czas ich hegemonii.
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Szykuje się solidne uderzenie w wiosennej kampanii CH FORUM
w Gliwicach! Oto mocarze świata mody: Maciej Zień, Joanna Horodyńska
i Agnieszka Ścibior, w roli wytrawnych strategów jury, oceniać będą zmagania adeptów modowej sztuki. Bitewnym polem walki w sobotę i niedzielę, 16-17 marca, będzie scena w CH FORUM, a orężem modowe sztuczki.

Maciej Zień

Wszyscy klienci
będą mogli wybrać
się na zakupy w ramach „Nocy niezwykłych okazji”, podbić
sklepy CH FORUM
i wziąć w posiadanie
wiele rzeczy w atrakcyjnych cenach.
Dokończenie modowej rywalizacji zaplanowano na niedzielę, na godz. 17.30. Przez
cały weekend będzie można
podziwiać modelki z hitowego
programu „Top model. Zostań
modelką”. Zaprezentują one
wiosenne must have. Czyli
to, w co swoją szafę powinna
uzbroić każda modna kobieta.
Nie zabraknie też inspiracji
w modzie męskiej. Wszystko
do kupienia wiosną w salonach
CH FORUM.
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Z tą kartą
weźmiesz udział w loterii!

LOTERIA
TROPEM
SMOKÓW
Do 20 kwietnia klienci CH
FORUM mogą podążać tropem
chińskich smoków i walczyć
o wygraną w nowej loterii zakupowej „Hong Kong fighting”!
Dziesięciodniowa wycieczka do
Hongkongu – supermodnej azjatyckiej metropolii, pobyt w luksusowym hotelu, ekskluzywna sesja
zdjęciowa, a także kieszonkowe
100$ na dzień, składają się na
główną nagrodę w loterii. Wszystko to jest teraz w zasięgu ręki za
zakupy na dowolną kwotę dokonane w CH FORUM. Oprócz
tego w loterii są do zdobycia nagrody natychmiastowe – bony
zakupowe o wartości 20 i 50 zł.
Osoby marzące o egzotycznej wyprawie powinny najpierw zaopa-
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Małgorzata Socha

trzyć się w specjalną kartę KLIK,
która umożliwia udział w loterii
i zarejestrować ją. Kartę można
odebrać w Punkcie Informacyjnym CH FORUM, otrzymać od
dyżurującej na pasażu hostessy
lub w sklepach oznaczonych
symbolem smoka. To właśnie
w nich za zakupy otrzymać można paragon z kodem loteryjnym
na odwrocie.

Paragony oraz kartę skanować
należy w KLIKOMATACH, specjalnych urządzeniach dotykowych
na terenie centrum. Warto to robić
systematycznie, gdyż bony zakupowe są do wygrania codziennie.
Kogo kusi orientalna atmosfera
Hongkongu, ten musi zachować
wszystkie paragony do dnia finału
i komisyjnego losowania (niedziela,
21 kwietnia, godz. 16.00).
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