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Warszawa, 19 października 2020 r. 

 

 
Ponad 6000 nagród w Galerii Morena 

 
Należąca do Carrefour Polska, gdańska Galeria Morena przygotowała dla swoich klientów 
ponad 6700 nagród i upominków w specjalnej loterii. By je zdobyć wystarczy między  
19 października a 14 listopada zrobić zakupy w sklepach galerii i odebrać los. Można wygrać 
karty przedpłacone o wartości nawet 1000 zł, vouchery na tor gokartowy KartCenter, bilety 
do kina Cinema1 oraz karty na konsumpcję w restauracjach i kawiarniach Galerii Morena.  
 
Na klientów czekają 4 nagrody po 1000 zł i 600 nagród po 50 zł, na kartach przedpłaconych  
do wydania w Galerii Morena. Ponadto 100 voucherów na tor gokartowy Kart Center - każdy 
o wartości 100 zł. Czeka również 500 kart po 30 zł do wykorzystania w restauracjach  
i kawiarniach galerii oraz 500 biletów do kina Cinema1. A dodatkowo 5000 słodkich nagród 
pocieszenia, czekolad maki Carrefour. 
 
Aby otrzymać kupon i wziąć udział w loterii wystarczy zrobić zakupy za minimum  
50 zł w butikach i stoiskach galerii lub za 150 zł w sklepach RTV/AGD i Rebel electro, bądź  
za 250 zł w hipermarkecie Carrefour. Losy można odbierać na specjalnym stanowisku. 
 
W Galerii Morena, podobnie jak we wszystkich centrach handlowych i sklepach, priorytetem 
sieci Carrefour jest dbałość o bezpieczeństwo sanitarne klientów i pracowników oraz 
najwyższe standardy higieny. Klienci mają zapewnione stoiska do dezynfekcji rąk, obsługiwani 
są przez pracowników w maseczkach, są informowani o obowiązku zakrywania ust i nosa, 
dezynfekcji rąk oraz konieczności zachowania dystansu społecznego. 
 
Galeria Morena przy ul. Schuberta 102A w Gdańsku jest otwarta po poniedziałku do soboty  
w godz. 9.00 – 21.00 a w niedziele od 10.00 do 20.00. Poza hipermarketem Carrefour  
na klientów czeka tu blisko 80 sklepów, strefa restauracyjna z zielonym tarasem o powierzchni 
ponad 500 mk2, strefa rozrywkowa z nowoczesnym placem zabaw dla dzieci Kinderplaneta, 
kinem Cinema 1 oraz klubem fitness Calypso. Samochód klienci wygodnie zaparkują na jednym  
z 1900 miejsc parkingowych. 
 
O Carrefour 
 
Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów  
w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, 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. Więcej: 
www.serwiskorporacyjny.carrefour.pl 
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Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową siecią, która posiada 
12 300 sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour obsługuje 105 milionów klientów na całym świecie i wygenerował 
w 2019 roku sprzedaż w wysokości 80,7 miliarda euro. Grupa liczy ponad 325 000 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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