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Galeria AKS Chorzów zachęca do eko aktywności 

W dniach 21-27 października 2019 r., galeria AKS Chorzów organizuje akcję „Bądź eko”.  

W tych dniach na klientów czekają liczne atrakcje, m.in. konkursy z nagrodami, 

warsztaty tworzenia peelingów do ciała oraz eko-upominki za dokonane zakupy. Celem 

akcji jest zachęcenie do świadomej postawy ekologicznej, niemarnowania surowców 

i powtórnego ich wykorzystania. 

Akcja „Bądź eko” wystartowała w poniedziałek 21 października i potrwa do niedzieli handlowej 

27 października. Galeria AKS Chorzów przewidziała wiele niespodzianek dla klientów, którzy 

odwiedzą to centrum handlowe. Klienci, którzy dokonają zakupów w trakcie trwania akcji, będą 

mogli wymienić paragony na jedną z dwóch „eko” nagród.  Ponadto, we współpracy z Fundacją 

Zaczytani, zorganizowano punkt zbiórki książek, które zostaną przekazane na rzecz Fundacji. 

W zamian za przyniesioną książkę będzie można odebrać kupon uprawniający do 15% rabatu 

w Księgarni Świat Książki. Zbiórka potrwa przez cały okres trwania akcji w dniach 21-27  

października. 

To jednak nie wszystkie atrakcje, jakie przewidziano podczas akcji „Bądź eko”. W weekend 

26-27 października, w godz. 11:00-18:00,  będzie można spróbować szczęścia w konkursie 

„Wykręć kasę na zakupy” w formie rywalizacji na energorowerze wyposażonym w system  

pomiaru wyprodukowanej energii, zaś w sobotę 26 października, w godz. 11:00:18.00, wziąć 

udział w kreatywnych warsztatach tworzenia energetyzujących peelingów do ciała. 

Akcja „Bądź eko” w Galerii AKS Chorzów przy ul. Parkowej 20 będzie trwała od 21 do 27 

października w godzinach otwarcia galerii. 

Konkurs „Wykręć kasę  na zakupy” odbędzie się w godzinach 11:00-18:00 w weekend 26-27 

października br., natomiast kreatywne warsztaty tworzenia energetyzujących peelingów 

do ciała w sobotę w godzinach 11:00-18:00. 

 

O Carrefour  

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów  

w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu 

internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni 

ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw. 

Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową siecią, która posiada 

12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour obsługuje 105 milionów klientów na całym świecie  

i wygenerował w 2018 roku sprzedaż w wysokości 84,9 miliarda euro. Grupa liczy ponad 360 000 pracowników, 

którzy pracują wspólnie, aby Carrefour został światowym liderem transformacji żywieniowej, oferując wszystkim 

klientom produkty spożywcze wysokiej jakości, ogólnie dostępne i w atrakcyjnej cenie. Więcej informacji na 

www.carrefour.com oraz na Twitterze (@GroupeCarrefour) i na LinkedInie (Carrefour). 

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich 

form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy.  
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