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INFORMACJA PRASOWA 

Łódź, 12.03.2019 

 

 
Motowiosna w Manufakturze 

 

Marzec w Manufakturze upłynie pod znakiem motoryzacji. Już od najbliższego 

piątku (15.03) galeria handlowa Manufaktury zamieni się w ekskluzywny salon 

samochodowy. W pasażach i rotundzie staną w sumie 24 samochody a także 

skutery i inne pojazdy elektryczne. 

 

Motowiosna to okazja do zobaczenia w jednym miejscu nowości, premier i ciekawostek 

nowego sezonu motoryzacyjnego. Pod jednym dachem, dachem galerii handlowej 

Manufaktury, będzie można poznać najnowsze trendy motoryzacyjne i być może przymierzyć 

się do zakupu nowego pojazdu przed sezonem letnim. - Zapraszamy na wiosenne wietrzenie 

garaży! – mówi Damian Dunaj z firmy Oxxford, organizatora Motowiosny. – Pokażemy 

wszystko co najnowsze na rynku samochodów osobowych, ale także skuterów i rowerów 

elektrycznych.  

W tym roku wśród motoryzacyjnych nowości będą rządzić crossovery i SUV-y. To modele, 

które świetnie sprawdzają się podczas wyjazdów, wiosna jest więc idealną porą na to, żeby 

przed sezonem wakacyjnym zapoznać się z ofertą łódzkich salonów samochodowych. A tych 

w tym roku jest aż 11 i każdy przygotowuje specjalną ofertę z okazji Motowiosny. Gwiazdą 

wśród prezentowanych tej wiosny modeli będzie Seat Terraco – największy SUV Seata. 

Tarraco to trzeci SUV tej marki, który zaprojektowany został w barcelońskiej fabryce, 

natomiast produkowany będzie w niemieckim Wolfsburgu. Największe dziecko Marki SEAT 

pokazuje nowe podejście stylistyczne marki. Dzięki powiększonej sylwetce, nowoczesnym 

technologiom oraz sportowemu wyglądowi Seat Tarraco świetnie wpisuje się zarówno w 

miejską dżunglę, jak i bardziej wymagające tereny.  

Ale to nie wszystko, podczas Motowiosny będzie też można zobaczyć Mazdę XC-5, Suzuki S-

cross a także nowy ProCeed od KIA i KIA Niro – najnowszy crossover z napędem 

hybrydowym. Wśród wystawianych marek pojawi się też Hyundai prezentujący SUV Tuscon i 

nową Elantrę. Audi pokaże modele Q3 i A6. Będzie też można zobaczyć najnowszego 

Peugeota 508 wyposażonego w Peugeot I-COCPIT, silnik PureTech 225KM S&S połączony z 

automatyczną skrzynią biegów EAT8, reflektory w technologii full LED, tylne światła  full LED 

3D, 10 calowy ekran dotykowy z funkcją Mirror Screen, interaktywny system nawigacji z 

funkcją rozpoznawania mowy, system nagłośnienia Hi-Fi Focal, systemy wspomagania 

prowadzenia oraz system Night Vision , działający na podczerwień, który nocą lub przy słabej 

widoczności wykrywa obecność pieszych i zwierząt przed samochodem. System 

automatycznego hamowania z funkcją ostrzegania przed kolizją, system utrzymania pasa 

ruchu, funkcję monitorowania ograniczeń prędkości i wiele innych mających wpływ na 
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bezpieczeństwo i komfort jazdy. Peugeot pokaże też najnowsze skutery 50cm i 125 cm, a 

także  całkowicie elektryczny Skuter marki Askoll. Wśród Volkswagenów królować będą T-

Roc, Tiguan i Amarok – najmocniejszy pickup na rynku. Niewątpliwie uwagę fanów 

motoryzacji przyciągnie również Jaguar E-Pace - pierwszy, kompaktowy SUV marki Jaguar, 

który łączy w sobie efektowny wygląd oraz przestrzeń i praktyczność. Samochód posiada 

szeroką paletę nowoczesnych i wydajnych silników z rodziny Ingenium, oraz najnowsze 

osiągnięcia technologiczne. Dzięki temu marka zapewnia duży wybór wersji 

wyposażeniowych. 

Gościem specjalnym Motowiosny będzie Maciej Wisławski, jeden z najbardziej 

utytułowanych rajdowców w Polsce. 

Motowiosna rozpoczyna się w piątek 15 marca i potrwa do 29 marca. 

 

 

Publiczność zainstalowała się w Manufakturze 

 

„Publiczność” to tytuł instalacji artystycznej, którą można oglądać w galerii 

handlowej Manufaktury. To jedno z wydarzeń Festiwalu Sztuk Przyjemnych i 

Nieprzyjemnych, który rozpoczął się właśnie w Łodzi. 

 

Co roku dyrektor artystyczny Festiwalu zaprasza artystów z różnych dziedzin do interpretacji 

jego tematu przewodniego. W tym roku Ewa Pilawska zaprosiła do współpracy łódzką 

artystkę Justynę Cieślik-Płusę, która wraz ze studentami Akademii Sztuk w Łodzi oraz 

fotografem Adamem Słowińskim przygotowała instalację otwierającą dyskusję na temat 

hasła festiwalowego „Publiczność”. Instalację tworzą ściany, symbolizujące istniejące w 

przestrzeni publicznej podziały. Wydają się one zbyt wyraźne i trwałe, by móc je pokonać. A 

jednocześnie odpowiadają klasycznemu podziałowi na scenę i widownię. Instalacja wchodzi 

w dyskurs z tym faktem, podważając klasyczne podziały. Pomiędzy ścianami znajduje się 

pękniecie – szczelina, która otwiera lekko uchylone wrota, zachęcające do wejścia w głąb, 

odkrycia, co się tam znajduje i przekroczenia granicy. 

Instalację można oglądać w  galerii handlowej Manufaktury do 2.04. 

 

 

Loteria na okrągło – Masz Ci Los 

 

5 tysięcy nagród o łącznej wartości 50 tysięcy złotych, w tym karty podarunkowe 

Manufaktury. Ruszyła nowa zabawa dla klientów Manufaktury – loteria Masz Ci 

Los. 

 

Od początku lutego trwa loteria, w której do wygrania są gadżety i karty podarunkowe 

Manufaktury. Loteria działa od poniedziałku do czwartku (w godzinach pracy galerii 
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handlowej) i właśnie w tych dniach należy robić zakupy by wziąć udział w zabawie. Aby 

wylosować kupon - zdrapkę, należy w punkcie loteryjnym znajdującym się w Punkcie Info w 

wejściu głównym Manufaktury, zarejestrować paragon (lub maksymalnie 3 paragony) o 

wartości 100 zł. W zabawie biorą udział zarówno paragony za zakupy w salonach i butikach 

centrum, jak i te z restauracji, punktów usługowych i rozrywkowych. Każdego dnia do 

wygrania 60 nagród: worki, notesy, mini obiektywy do telefonów, selfie sticki, kubki 

termiczne i karty podarunkowe Manufaktury o wartości 50 zł. Raz w miesiącu można wygrać 

kartę podarunkową o wartości tysiąca złotych. Pierwszy etap loterii potrwa do końca 

czerwca. 

Szczegóły w regulaminie oraz na stronie www.manufaktura.com 

 

 

Kryminał z przymrużeniem oka 

 

Alek Rogoziński, dziennikarz i twórca kryminałów będzie gościem salonu empik w 

Manufakturze. Na rynku ukazała się właśnie jego najnowsza powieść „Śmierć w 

blasku fleszy”. 

Alek Rogoziński znany jest z tego, że w swoich powieściach morduje zawsze z 

przymrużeniem oka i uśmiechem na twarzy. Największą popularność przyniosła mu komedia 

sensacyjna pt. „Jak Cię zabić, kochanie?” nominowana przez portal Lubimy Czytać w 2016 r. 

w plebiscycie „Książka roku (kryminał, sensacja, thriller)”. W 2018 r. jego powieść 

„Lustereczko, powiedz przecie” wygrała w plebiscycie „Kryminał z przymrużeniem oka”. 

Nakład napisanych przez niego powieści przekroczył już 100 tys. egzemplarzy. Najnowsza 

książka pt. „Śmierć w blasku fleszy” (Edipresse Książki) to opowieść o dwójce przyjaciół, 

prowadzących agencję zajmującą się organizacją imprez. Kiedy otrzymują zlecenie 

przygotowania pokazu mody najpopularniejszych polskich projektantów, starają się zrobić 

wszystko, by stał on się najważniejszym wydarzeniem towarzyskim sezonu. Cel zostaje 

osiągnięty! Niestety nie tak, jak to sobie wymarzyli… Pokaz kończy się morderstwem znanej 

modelki, a podejrzenia padają na jedną z pracownic ich agencji. Spotkanie w pisarzem 

odbędzie się w najbliższy piątek (15.03) o godzinie 18, w salonie empik w Manufakturze. 

Kontakt prasowy: Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak, tel.: 603117072, e-mail: 

Iwona.Kazmierczak@empik.comempik w Manufakturze.  

 

 

Rebeka w empiku 

 

„Post Dreams” – to najnowszy album duetu Rebeka, tworzonego przez Iwonę 

Skwarek i Bartosza Szczęsnego. Artyści spotkają się z fanami w salonie empik w 

Manufakturze w najbliższą sobotę (16.03) o godzinie 14. 

http://www.manufaktura.com/
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Pierwszoplanową rolę w zespole Rebeka grają analogowe syntezatory. Jednak nagrywając 

najnowszy album „Post Dreams muzycy postanowili iść o krok dalej i na płycie pojawiły się 

klasyczne instrumenty takie jak smyczki czy trąbka. Duet Rebeka, który powstał w 2008 r., 

ma na koncie trzy płyty długogrające, z czego debiutancka „Hellada” zdobyła tytuł polskiej 

płyty roku w rankingu „Gazety Wyborczej” w 2013 r. Zagrali już ponad 400 koncertów w 

Polsce i zagranicą. W Łodzi będzie można usłyszeć ich na żywo w Klubie Wytwórnia. Koncert 

odbędzie się w tym samym dniu, co spotkanie w salonie Empik w Manufakturze. 

Kontakt prasowy: Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak, tel.: 603117072, e-mail: 

Iwona.Kazmierczak@empik.comempik w Manufakturze.  

 

 

Królowa kryminału z kolejną książką 

 

Katarzyna Puzyńska, zwana królową polskiego kryminału, wydała właśnie 

najnowszą powieść. „Rodzanice. Lipowo. Tom 10” to kolejna część sagi o 

policjantach z Lipowa. W najbliższą sobotę (16.03) o godzinie 16, autorka spotka 

się z czytelnikami w salonie empik w Manufakturze.  

 

Najnowszy tom sagi to opowieść o zbliżającym się krwawym superksiężycu. Mieszkańcy 

maleńkich Rodzanic boją się, że ta niezwykła pełnia uwolni z dawna uśpionego demona. 

Tymczasem na zamarzniętym, smaganym zimowym wichrem jeziorze znaleziono ciało 

zamordowanej dziewczyny. Tego samego dnia umiera pewna dziennikarka. W ostatnich 

słowach przestrzega byłą komisarz Klementynę Kopp przed wilkołakiem. Wkrótce 

emerytowana policjantka znika bez śladu. Pojawiają się sugestie, że to Kopp dokonała 

zbrodni…  

Kontakt prasowy: Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak, tel.: 603117072, e-mail: 

Iwona.Kazmierczak@empik.comempik w Manufakturze 

 

 

Uwaga remont 

 

Ze względu na remont ulicy Ogrodowej, pojawią się utrudnienia dla kierowców 

chcących dojechać do Manufaktury. Od 4 marca odcinek Ogrodowej od ul. 

Gdańskiej do Zachodniej zostanie wyłączony z ruchu.  

 

Dojazd do parkingu Manufaktury przy Ogrodowej i Muzeum ms2 będzie w tym czasie 

możliwy od ul. Gdańskiej i z kierunku ul. Karskiego. Dojazd do Manufaktury od skrzyżowania 

Zachodnia/Ogrodowa będzie niemożliwy.  

Przewidywany termin zakończenia prac: 27.10.2019. 

 


