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Pobiją się o modę
Będzie to pierwsza wizyta Mał-
gosi Sochy w FORUM, odkąd 
pojawiła się informacja, że ta 
znana aktorka przez kolejny rok 
pełnić będzie rolę ambasadorki 
gliwickiego centrum.

Oprócz tego 
w sobotni wieczór 
mnóstwo okazji 
zakupowych i kon-
cert zespołu Feel. 
A przez cały week-
end pokazy wiosen-
nej mody z udziałem 
modelek z programu 
„Top model. Zostań 
modelką”.
Chętni do wzięcia udziału 
w „Bitwie” mogą zgłaszać się 
do 13 marca za pośrednictwem 
specjalnej aplikacji na profilu 
FORUM w portalu społeczno-
ściowym Facebook.com. Wy-
starczy zamieścić tam zdjęcie 
z interesującą stylizacją. Autorzy 

Tuzy branży fashion: Maciej Zień, Joanna Horodyńska i Agnieszka Ścibior, oceniać będą zmagania uczest-
ników najnowszej edycji „Bitwy na trendy”. Po raz kolejny organizuje ją gliwickie Centrum Handlowe  
FORUM. Bitewnym polem walki 16 i 17 marca będzie scena w FORUM, a orężem modowe sztuczki.  
Imprezę poprowadzą Małgorzata Socha – aktorka i ambasadorka FORUM oraz Bartek Kasprzykowski.

Ukazał się nowy magazyn „FORUM”! Zabieramy w nim Czytel-
nika w podróż do krainy, gdzie Wschód styka się z Zachodem, do 
ojczyzny kung-fu, do miejsca, gdzie wciąż można spotkać smoki. 
I co najważniejsze – zdradzamy sekret, jak dzięki loterii „Hong 
Kong fighting” spędzić w Hongkongu niezapomniane dni. Prze-
wodnikami po orientalnej krainie jest 9 smoczych synów.
Poza tym: 33 kupony rabatowe, pomysły na wiosenne fryzury 
i makijaż, inspiracje dotyczące wystroju wnętrz i kulinarne prze-
pisy na dalekowschodnie dania.
Zaglądajcie Państwo do swoich skrzynek pocztowych, gdzie wkrót-
ce powinno trafić wiosenne wydanie magazynu. Przychodząc z nim 
do FORUM pierwsze 1000 osób otrzyma pamiątkowe kubki z mo-
tywem loterii. Elektroniczną wersję magazynu można przeglądać 
na stronie www.forumgliwce.pl

Fot. archiwum zespołu

dziesięciu najciekawszych staną 
w najbliższy weekend w kon-
kursowe szranki. Ich pierwsze 
finałowe starcie rozpocznie się 
w sobotę ok. godz. 21.15. Do-
kończenie modowej rywalizacji 
zaplanowano na niedzielę, na 

godz. 17.30. Jest o co walczyć, 
gdyż nagrodą w „Bitwie na 
trendy” są zaproszenia na eks-
kluzywny pokaz mody Macieja 
Zienia.
Dużą atrakcją sobotniego wie-
czoru jest zaplanowany na godz. 

9 smoków w nowym 
magazynie „FORUM”

22.00 koncert zespołu Feel, na 
czele z jego liderem Piotrem 
Kupichą. Podczas godzinnego 
występu zespołu będzie można 
posłuchać materiału z najnow-
szej płyty, a także starszych 
hitów grupy. 

Klienci FORUM 
będą też mogli 
skorzystać z atrak-
cyjnych ofert raba-
towych w ramach 
sobotniej „Nocy 
niezwykłych okazji”. 
Włączają się w nią 
sklepy gliwickiego 
centrum.
Przez cały weekend będzie moż-
na podziwiać modelki z hitowe-
go programu „Top model. Zostań 
modelką”. Zaprezentują one wio-
senne stylizacje oparte na stro-
jach z nowych kolekcji salonów 
CH FORUM. Nie zabraknie też 
inspiracji w modzie męskiej.

Feel


