Gliwice, 19 lipca 2017 r.

NOWY KONKURS CH FORUM GLIWICE

FORUM SZUKA „M” DO REMONTU
Wystartował konkurs, w ramach którego CH FORUM wyremontuje czyjeś mieszkanie. Zgłoszenia będą
przyjmowane do 15 sierpnia. Po tym terminie specjalna komisja wybierze lokal, który przejdzie gruntowną modernizację. Na wzór tej, jaką przechodzi aktualnie gliwickie centrum.
– Jesteśmy społecznie odpowiedzialni. Dlatego przy okazji naszego remontu postanowiliśmy zrobić też
coś dobrego dla lokalnej społeczności. Stąd pomysł na taką akcję – tłumaczy Grzegorz Filipczyk, dyrektor
CH FORUM z ramienia JLL.
Chętni mogą składać zgłoszenia konkursowe osobiście lub przez internet. Oceni je jury, w którego składzie są m.in. reprezentanci konkursowych partnerów: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach i Caritasu Diecezji Gliwickiej. – Są to instytucje na co dzień zajmujące się pomocą socjalną. Ich zaangażowanie
w projekt jest dla na kluczowe. W konkursie preferować będziemy bowiem osoby lub rodziny niezamożne, znajdujące się w trudniejszym położeniu materialnym – wyjaśnia Patrycja Duczmal, menedżer ds.
marketingu i wynajmu w CH FORUM, JLL.
FORUM zachęca do udziału zwłaszcza tych, którzy głównie z powodów finansowych od lat przekładają
zmiany w swoim mieszkaniu. Opis motywacji zmiany oraz własnej wizji remontu (maksymalnie 100
słów) jest zadaniem, które weźmie pod uwagę jury konkursu.
Uczestnicy konkursu nie mogą być osobami karanymi oraz zalegać z opłatami czynszowymi dłużej niż
miesiąc. Muszą też udokumentować tytuł do zajmowanego mieszkania (najem, przydział, własność, które nie może być większe niż 60 m kw. i musi znajdować się na terenie Gliwic.
Zakres prac remontowych obejmie: pomalowanie ścian, wymianę gniazdek i wyłączników, położenie
nowych podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych, a także kompleksową modernizację łazienki (nowa glazura i urządzenia sanitarne). Na koniec w odremontowanym mieszkaniu pojawią się też nowe elementy
dekoracyjne.
Swoją pomoc i rolę konsultantki w projekcie zaoferowała znana gliwicka architektka Agata Twardoch
(Pracownia 44STO). W projekcie CH FORUM wspierają także gliwickie firmy: Buster (sieć PSB Profi) oraz
Art Ceramika – fundatorzy materiałów budowlanych oraz wyposażenia łazienki. Upiększyć wybrane „M”
pomogą również najemcy centrum: Carrefour, DUKA, Eurofirany oraz Home&You.
Szczegółowe zasady konkursu opisane są w regulaminie i załącznikach do niego – dostępnych na stronie
www.forumgliwice.pl oraz w punkcie informacyjnym centrum.

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH
FORUM: centrum handlowo-rozrywkowe położone w ścisłym centrum Gliwic. 43.000 m kw. pow. handlowej i 140 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. 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, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa FORUM to
m.in. 13-ekranowe kino Cinema City oraz klub sieci Jatomi Fitness.
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 FORUM w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH. Zarządcą Centrum Handlowego
FORUM Gliwice jest międzynarodowa firma doradcza JLL.
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.

