Gliwice, 1 marca 2019 r.
Artykuł sponsorowany
Wiosenne inspiracje? Tylko w Europie Centralnej!
Kwiecista sukienka? Nowe buty do biegania? A może metamorfoza mieszkania?
W poszukiwaniu wiosennych inspiracji warto zajrzeć do Centrum Handlowego
Europa

Centralna

w

Gliwicach.

Czekają

tam

na

nas

najnowsze

kolekcje

w sklepach znanych marek, jak również skorzystamy z wielu ciekawych ofert
z okazji nadchodzącej wiosny. Wśród setki sklepów znajdziemy m.in. salony:
odzieżowe, sportowe, z elektroniką, artykułami do domu czy budowalne. Nie
brakuje również strefy rozrywki oraz restauracji i kawiarni.
Wiosna 2019 w modzie to z jednej strony połączenie dobrze znanych trendów, z drugiej
zaskakujący powiew świeżości. Grochy, słoneczna żółć, beże, pióra, falbany, kolorowe
garnitury - na Śląsku o inspiracje najłatwiej w Centrum Handlowym Europa Centralna
w Gliwicach. Salony polskich i światowych marek pozwalają odkryć i wydobyć swój własny,
niepowtarzalny styl. Wybór jest naprawdę duży - pełną listę sklepów można znaleźć na
stronie internetowej centrum handlowego w rubryce „Sklepy”.
Okazje sportowe
Wiosną mieszkańcy Śląska dużo chętniej podejmują postanowienia o zdrowym i aktywnym
stylu życia. Dłuższe i cieplejsze dni zachęcają ich do wybrania się na siłownię czy na jogging
do parku. W tym czasie bardzo ważna jest nie tylko motywacja, ale też odpowiednie
przygotowanie swojej szafy. Ważne, by poszczególne produkty były dopasowane do ciała,
stylu i indywidualnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy jest się amatorem, profesjonalistą,
intensywnie ćwiczy czy relaksuje podczas jogi - pomagają w tym sportowe marki.
W Europie Centralnej czekają m.in. 4F, 50 style, BODY4YOU, Martes Sport, Sizeer czy Sports
Direct.
Nowości do domu
Na Śląsku przyroda budzi się do życia, a słońce częściej zagląda do okien. A mieszkanie?
Zazwyczaj przez jesień i zimę udało się nagromadzić wiele niepotrzebnych rzeczy,
a pomieszczenia domagają się odświeżenia. To sprawia, że warto, pomyśleć o zmianach.
W tym celu najlepiej zajrzeć do sklepów remontowo-wnętrzarskich Europy Centralnej:
Action, AMT Studio, BEL-POL, Castorama, Home&You, Jula, Jysk, Komfort, Meble Dobrodzień
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i Kalwaria, Pepco czy Tescoma. Wiele nowinek proponują również marki z elektroniką:
Cortland, Galeria telefonów, Media Markt, Power Play czy RTV Euro AGD.
Wiosenne zmiany w Centrum
Wiosenne zmiany zawitają również do samego Centrum Europa Centralna. Już wkrótce
pojawią się tutaj nowe sklepy - Vistula i Wólczanka. W ich ofercie znajdzie się szeroki wybór
eleganckiej odzieży, między innymi garnitury, płaszcze, spodnie oraz koszule wykonane
zgodnie z zasadami klasycznego krawiectwa. Poza tym, dzięki nowej restauracji Silver
Dragon, do Gliwic zawitają nieznane smaki. Jej menu to połączenie kuchni orientalnych
- wietnamskiej, chińskiej i tajskiej. Wiosna w Europie Centralnej to również niezapomniane
wydarzenia, które przyciągną całe rodziny, a także wyjątkowe oferty specjalne w sklepach.
Ich

aktualną

listę

można

znaleźć

na

stronie

internetowej

centrum

handlowego

- www.europacentralna.eu w dziale „Promocje”.
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