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So many gifts So Inno!

Word jij die andere kerstman? Maar wel eentje zonder witte baard en rood pak, 
wèg dus met al die stereotype cadeaus die in een opwelling gekocht worden. Ga 
eens voor iets anders, iets meer fun, iets speels en ànders... En waar kun je beter 
inspiratie opdoen dan bij Galeria Inno? Want Galeria Inno heeft altijd de vinger aan 
de pols als het gaat om nieuwigheden waar je jong en iets minder jong ècht blij 
mee kunt maken. De grot van Ali Baba of het ultieme shop Walhalla? Galeria Inno is 
gewoon dé gehypte kerstsfeer waar je kunt shoppen till you drop… Wat dacht je van 
speciale feestcollecties, limited editions, exclusieve items, speciale aanbiedingen 
die niet kunnen wachten om onder jouw kerstboom te belanden? 

Persrelaties: Aries Press & PR - Martine Baetslé – martine@ariespr.be - +32 472 675 439 

Persteksten en fotomateriaal zijn beschikbaar op www.ariespr.be/newsroom. 

Gebruikersnaam: ariespr | Paswoord :  1991



Persbericht - december 2018

Elke afdeling van Galeria Inno betekent een nieuwe ontdekkingstocht, een feest 
voor het oog en een eindeloze bron van cadeau inspiratie: een design bedovertrek, 
het nieuwe parfum dat super hot is, een furry foulard, een keukenaccessoire waar 
Jeroen Meus een moord voor zou doen;... hier vind je het allemaal! En ben je uit-
geïnspireerd? Dan kun je kiezen voor de Galeria Inno Gift Card waarmee je iemand 
een unieke shopping experience cadeau doet.

Betoverd

Je kunt er niet aan weerstaan, je MOET gewoon een selfie nemen voor die waanzinnige 
kerstboom in de Galeria Inno en die meteen posten. Hoeveel volgers levert je dat 
op? Maanden van tevoren begint men bij Galeria Inno al met de voorbereiding van 
de eindejaarsfeesten. Het hele warenhuis wordt omgetoverd tot een fun sprookje 
waar je je ogen uitkijkt en je ieders droomcadeau vindt. Wat wordt het centrale thema 
dit jaar? Kom het ontdekken want dat thema wordt doorgetrokken naar decoratie, 
etalages en verpakkingen. Ook dit jaar word je overgoten met een feest aan kleur, 
passie, stijl, en alles wat hot is. En om het helemaal af te maken, zorgt het warenhuis 
bij elk cadeau voor een oogstrelende en luxueuze geschenkverpakking. Om je een 
idee te geven: tijdens de eindejaarsperiode wordt 600.000 meter geschenklint, 
202.500 meter geschenkpapier en 220.000 geschenktasjes gebruikt. Bij de 16 
Galeria Inno’s kan het feest beginnen! 

Goed om te weten:

Handig en snel: er is een gratis leveringsdienst in bepaalde Galeria Inno winkels: is 
de koffer van je auto te klein? Te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer 
gekomen? Geen enkel probleem, Galeria Inno levert je aankopen aan huis. De 
levering is gratis bij aankoop van min. € 50, en kost slechts € 3,95 onder de € 50 
met een maximum van 2 leveringen per week.

Ga naar www.inno.be voor meer informatie over de beschikbaarheid van de 
leveringsdienst en parkeerfaciliteiten bij je Galeria Inno winkel. 
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