7. března 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA

V GALERII HARFA PROBĚHNE KŘEST KNIHY JÁ, JŮTUBER 2
ÚSPĚŠNÁ KNIHA O ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH JŮTUBERECH MÁ SVÉ
DRUHÉ POKRAČOVÁNÍ. VELMI OČEKÁVANÝ KŘEST BESTSELLERU JÁ,
JŮTUBER 2 PROBĚHNE V SOBOTU 12. BŘEZNA 2016 V GALERII HARFA
A KOUPIT SI TUTO KNIHU MŮŽETE PŘÍMO NA MÍSTĚ S OBŘÍ SLEVOU. TĚŠIT
SE MŮŽETE I NA VYSTOUPENÍ ZNÁMÝCH HVĚZD ČESKÉHO YOUTUBE
SVĚTA. VSTUP JE ZDARMA.
Fallenka, House, Expl0ited, Makyna016 a Martin Rota. Za účasti této pětice oblíbených
internetových hvězd bude pokřtěn již druhý díl knižního bestselleru Já, JůTuber 2. Na
programu bude kromě slavnostního aktu také vystoupení jednotlivých JůTuberů,
autogramiáda s focením a další speciální hosté. Celá akce potrvá od 11 do 15 hodin.
Jak začínal svou JůTuberskou dráhu Expl0ited? Odkud čerpá inspiraci Makyna016, jakou
výzvu by Fallenka nepřijala či proč Martin Rota vylezl na Kilimandžáro? Pokud vás zajímá
svět internetových médií a chcete nahlédnout do soukromí českých úspěšných JůTuberů,
nenechte si ujít druhé pokračování úspěšného bestselleru a dorazte 12. března 2016 na
křest nové knihy Já, JůTuber 2 do Galerie Harfa.
Celá akce startuje v 11 hodin. Od 11:30 do 13:10 vás budou naživo bavit svými výstupy
samotní autoři knihy (Fallenka, House, Expl0ited, Makyna016 a Martin Rota). Poté proběhne
slavnostní křest knihy a po něm bude od 13:30 do 15:00 následovat autogramiáda. Křtem
bude provázet moderátor rádia SPIN.
Přijďte podpořit a poznat osobně své JůTuberské hvězdy, se kterými jste se doposud
setkávali pouze přes obrazovky vašich počítačů. Máte jedinečnou šanci je vidět naživo takto
pohromadě a navíc získat jejich podpisy do nově vydané knihy. Tak to rozhodně
nezmeškejte!

www.galerieharfa.cz

Poznámka pro editory:
Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m obchodních a zábavních ploch na třech
podlažích byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého provozu se profiluje jako obchodní
centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení se sousední O2 arenou, patřící mezi
nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160 obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen
nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Součástí obchodního centra je také 1 600 míst
k bezplatnému parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 2011 pyšní DinoParkem, který je
jediný v Praze a do hlavního města přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně,
Ostravy a Vyškova. V zimních měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m.
Developerem a investorem projektu je C&R Developments, člen skupiny Lighthouse Group. Ten
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v rámci Galerie Harfa dokončil dvě desetipodlažní věže s 20 500 m kancelářských ploch.
V následujících letech se multifunkční komplex rozšíří o další kanceláře a hotel s kongresovým
centrem. Developer a investor projektu se tak významnou měrou podílí na revitalizaci území bývalého
ČKD a budování Nových Vysočan.
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Pro více informací kontaktujte:

Galerie Harfa
Martina Tlustá
E-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz
Mobil: 731 624 821
www.galerieharfa.cz

ONYX GROUP
Kateřina Smolíková
E-mail: katerina.smolikova@onyxgroup.cz
Mobil: 731 348 155
www.onyxgroup.cz

