Tychy, 02.05.2016 r.

FASHION DAYS. Dni mody i urody w CITY POINT TYCHY
W dniach 6-14 maja centrum handlowo-rozrywkowe CITY POINT zaprasza
wszystkie kobiety na FASHION DAYS - wielkie święto stylu, rozwoju i urody. Na
Panie będą czekały porady i zabiegi specjalistów od wizerunku, warsztaty
kreatywne i motywacyjne, kiermasz biżuterii oraz konkurs z nagrodami.
Modowe święto rozpocznie się od kiermaszu biżuterii i dodatków modowych.
Od 6 do 11 maja na kiermaszu będzie można kupić wykonaną ręcznie biżuterię
z takich materiałów jak koraliki, kamienie, szkło, skóra, len, drewno, kości, filc,
masa plastyczna, brązu, a nawet starych mechanizmów zegarków oraz dodatki
modowe – breloki, etui, torebki i inne drobiazgi wykonane przez pasjonatów
rękodzieła i artystów plastyków.
W kolejnych dniach odbędą się warsztaty kreatywne – projektowania ubrań i
dodatków modowych – 12 maja i cykl warsztatów motywacyjnych „Teraz Ja” 12 i 13 maja, prowadzonych przez stylistkę i projektantkę Agatę Zolich oraz
psychologa i certyfikowanego trenera Dominikę Borowską-Stasicę. 13 i 14 maja
wszystkie kobiety będą mogły bezpłatnie zasięgnąć porad i skorzystać z
zabiegów upiększających specjalistów od wizerunku – stylistek, wizażystek,
fryzjerek, manicurzystek, kosmetologa, podologa, fizjoterapeuty, dietetyka i
brafitterki. Wszystkie usługi są bezpłatne i można z nich skorzystać po
uprzednim ustaleniu dogodnego dla klientek terminu.
Dla Pań, które marzą od zmianie swojego wizerunku centrum CITY POINT
przygotowało konkurs „Nowa Ja”, w którym do wygrania są zakupy ze stylistką,
zabiegi upiększające i nagrody rzeczowe. Nowe "Ja" pomogą finalistkom
konkursu odnaleźć stylistka, wizażystka, fryzjerka i manicurzystka. Finalistki
konkursu w nagrodę otrzymają bezpłatną stylizacją i fachowe porady dotyczące
doboru garderoby, makijażu i fryzury oraz nagrody w postaci bonów na zakupy,
kosmetyków i firmowych gadżetów ufundowanych przez marki obecne w CITY
POINT. Finał konkursu odbędzie się w dniu 14 maja na terenie centrum.
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Partnerami akcji są marki obecne w CITY POINT: BIG STAR, BUTIK, CCC, CROPP,
DIVERSE, ESOTIQ, INGLOT, MYDLARNIA U FRANCISZKA, TABOO, WAY TO
BEAUTY, które udostępnią kolekcje do stylizacji oraz/lub ufundują nagrody
rzeczowe dla finalistek konkursu oraz firmy zewnętrzne : STYLISTS GROUP –
organizator akcji, fundator nagród dla finalistek konkursu, porady stylistyczne i
warsztaty kreatywne i motywacyjne, lokalne firmy z branży moda & uroda
świadczące bezpłatne porady i zabiegi podczas akcji: Kosmetologia Estetyczna
Katarzyna Dec z Tychów, Gabinet Podologiczny Ewa Malirz-Machalica z
Oświęcimia, Studio Fryzjerstwa Magdalena Wolnik z Tychów, Dietetyk
Medyczny Adrian Wygrabek z Tychów, UNIQUE Kosmetologia, Medycyna
estetyczna, Fryzjerstwo i UNIQUE Gabinet fizjoterapii, masażu i odnowy
biologicznej w Tychach oraz Instytut Systemowej Pracy z Rodziną "Poza
Schematem" – organizator warsztatów motywacyjnych.
Harmonogram akcji i regulamin konkursu dostępny jest w serwisie : www.citypoint.pl
Informacji dotyczących akcji w CITY POINT udziela:
Sylwia Ptasińska
Kierownik obiektu
Tel. +48 698 621 014
sylwia.ptasinska@altasa.pl
www.city-point.pl
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Obiekt jest własnością firmy CP Tychy Sp. z o.o. , która jest spółką zależną od
TUP PROPERTY S.A. stanowiącą Inwestycję giełdową spółki ALTA S.A.
TUP PROPERTY S.A. jest właścicielem portfela nieruchomości na wynajem, który
obejmuje powierzchnie handlowe, biurowe i logistyczne.
Informacji dotyczących spółki udziela:
Katarzyna Kościelniakowska
Dyrektor handlowy
Tel. +48 600 367 755
Katarzyna.koscielniakowska@altasa.pl
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