Tychy, 21.03.2016 r.

CITY POINT TYCHY partnerem akcji METAMORFOZY TYSZANEK

Miło nam poinformować, że w miesiącach marzec-kwiecień 2016 centrum handloworozrywkowe CITY POINT partneruje akcji METAMORFOZY TYSZANEK.
Jest do już druga edycja tej akcji w Tychach. Pierwsza odbyła się wiosną rok temu i cieszyła
się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkanek Tychów, ale całego Śląska i lokalnych
mediów. Pomysłodawczynią i organizatorką METAMORFOZ TYSZANEK jest Pani Barbara
Rdzanek, wizażystka i stylistka pochodząca z Tychów, pracująca w Polsce i we Francji,
właścicielka agencji RELOOK STUDIO.
Metamorfozy dotyczyć będą zmiany wyglądu Pań poprzez wykonanie odpowiedniego
makijażu, dobranie odpowiedniej fryzury i stylizacji. Szansę na udział w metamorfozach mają
kobiety, które między 21.03 a 05.04 prześlą swoje zgłoszenie do konkursu opisując w nim
między innymi swoją motywację oraz przesyłając swoje wymiary, dane kontaktowe oraz
zdjęcia twarzy i sylwetki. Zgłoszenia do konkursu będzie można dokonać również
bezpośrednio podczas castingu w CITY POINT w dniach 24 i 25.03 w godzinach 15:00-18:00.
Spośród wszystkich zgłoszeń organizator wybierze trzy finalistki, które poddane zostaną
metamorfozom. Efekty pracy nad metamorfozami oraz finałowe sesje zostaną
udokumentowane przez profesjonalnego fotografa. Finał akcji będzie miał miejsce 12
kwietnia 2016 r. : na terenie CITY POINT odbędzie się wręczenie nagród w konkursie oraz
część zdjęć do sesji finałowych.
Partnerami akcji są marki obecne w CITY POINT, które udostępnią kolekcje do stylizacji oraz
ufundują nagrody rzeczowe dla finalistek konkursu: BIG STAR, BUTIK, BY DZIUBEKA, CCC,
CROPP, DIVERSE, ESOTIQ, SENSATION TOMORROW, TABOO, WAY TO BEAUTY, YES. Pozostali
partnerzy akcji to : Gabinet Kosmetyczny Kosmetyka iD z Tychów, MC Hair Fast Styling z
Tychów , Marcin Łysak Fotograf Bez Granic, Kwiaciarnia Pastelowa, Klub Sportowy Dragon
oraz Nueko Agencja Interaktywna.
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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