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M·A·C Cosmetics öppnar sin första fristående butik i 
Sverige  
 

Idag öppnar Sveriges första fristående M·A·C-butik i Mall of Scandinavia. Butiken på 55 m² 
erbjuder både ett brett sortiment M∙A∙C-produkter samt makeupstationer för personlig 
makeuprådgivning med M∙A∙C-certifierade makeupartister.  
 
M∙A∙C Cosmetics butik i Mall of Scandinavia ligger i en ljus och inbjudande lokal på plan 1.  
Butiken har ett stort urval av M∙A∙C:s smink- och skönhetsprodukter och ett team av professionella 
makeupartister som är på plats för att ge dagliga makeuptips.  
 
"Etableringen av den nya M∙A∙C Mall of Scandinavia är ett stort steg i M∙A∙C:s utveckling i Sverige. Att 
ha en butik på en så pulserande plats utökar M∙A∙C:s tillgänglighet för konsumenterna på det mest 
perfekta sättet", säger Merethe Palsgaard, Brand Manager, M∙A∙C Cosmetics Nordic. 
 
M∙A∙C:s unika butikkoncept ger konsumenter möjligheten att boka en personlig makeupupplevelse 
från en meny med 25 till 90 minuters samråd med en egen makeupartist för att få professionella tips 
inför alla tillfällen, till såväl vardag som fest. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Berit Dottone, Nordic PR & AR Manager, M∙A∙C Cosmetics  

+45 20122172, bdottone@dk.maccosmetics.com  
 
Amelie Argenti, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco 
+46 (0)76 525 56 06, amelie.argenti@unibail-rodamco.com  
 
 
OM M·A·C COSMETICS  

M•A•C (Make-up Art Cosmetics), är ett ledande varumärke av professionell kosmetika som skapades i Toronto, 
Kanada, 1984 och är en del av Estee Lauder Companies, Inc. Bolagets popularitet har vuxit genom en tradition 
av ”word of mouth” från makeup artister, modeller, fotografer och journalister runt om i världen. M•A•C säljs idag i 
110 länder. Följ M•A•C och M•A•C:s ledande makeup artister på Twitter @MACcosmetics 
(twitter.com/maccosmetics och en lista över de ledande makeup artisterna finns här: 
twitter.com/MACcosmetics/mac-senior-artists/members ) bli en M•A•C fan på Facebook 
(facebook.com/maccosmetics ) , följ M•A•C på Instragram (instagram.com/maccosmetics ), titta på M•A•C 
videoklipp på YouTube (youtube.com/maccosmetics ). För att hitta närmaste M•A•C besök maccosmetics.com  
 
 
Om Mall of Scandinavia  

Mall of Scandinavia är beläget i Arenastaden i Solna, intill Solna station och Friends Arena, endast sju minuter 
från Stockholm city. Centrumet invigdes den 12 november 2015 och erbjuder en unik kombination av 
internationella och exklusiva varumärken, matupplevelser och underhållning.  Här återfinns hela 224 butiker och 
restauranger, fördelade på 101,048 m

2
.  The Designer Gallery™ presenterar exklusiva varumärken, mode- och 

livsstilsbutiker samt ett urval av pop-ups. Dining Plaza samlar över 20 restauranger i vad som är Stockholm 
största restaurangområde.  
I Mall of Scandinavia finns även ett serviceutbud utöver det vanliga, bland annat nyheten Click & Services, en 
lounge där e-handeln möter den fysiska shoppingupplevelsen. Här kan kunden hämta sina paket, prova i 
provrummen och, vid behov, lämna tillbaka varan. Mall of Scandinavia är enkelt att nå med kollektivtrafik och har 
hela 3,700 parkeringsplatser.  Mall of Scandinavia är det första köpcentrumet i Sverige som certifierats enligt 
miljöcertifieringssystemet BREEAM* med betyget ”Excellent” under designfasen. 
 
Mall of Scandinavia ägs av Unibail-Rodamco. För mer information, vänligen besök www.mallofscandinavia.se. 
 
*Building Research Establishment Environmental Assessment Method, världens mest använda 
certifieringssystem för byggnader.   
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