
 

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 m2.  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 mallofscandinavia.se. 
 
*Building Research Establishment Environmental Assessment Method, världens mest använda certifieringssystem för byggnader.    

 

 

 
 

Stockholm, 14 januari 2016 
PRESSMEDDELANDE 

 
 
 
Över 3 miljoner har besökt Mall of Scandinavia 

 
Det nya köpcentrumet, beläget i Arenastaden, har fått ett mycket fint mottagande av kunderna sedan 
invigningen i november 2015. Mall of Scandinavia firade den miljonte kunden redan efter 19 dagar och 
under den gånga helgen nåddes en ny milstolpe - nu har centrumet haft över 3 miljoner besökare.  

 
Stockholms nya shoppingdestination slog upp portarna med en uppmärksammad invigning den 12 november 
2015. Intresset för Mall of Scandinavia har varit enormt och på knappt två månader nådde centrumet över 3 
miljoner besökare.  
 
Bakom succén står ett spännande butiksutbud där flera varumärken valt Mall of Scandinavia som plats för sina 
första etableringar på den svenska marknaden. Mycket uppmärksamhet har även tillägnats Dining Plaza som 
erbjuder över 20 restauranger i vad som är Stockholms största restaurangområde. Den toppmoderna Filmstaden 
Scandinavia som stoltserar med Sveriges första kommersiella IMAX och totalt 15 salonger varav fyra är lyxiga 
VIP-salonger är även den väldigt populär och välbesökt. 
 
 – Intresset för Mall of Scandinavia är enormt och responsen från besökarna har verkligen överträffat alla våra 
förväntningar, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco. Nu fortsätter vi vårt arbete 
med att sätta Mall of Scandinavia på kartan. Ambitionen är att överträffa alla andra typer av shoppingupplevelser, 
inte bara konkurrenterna.  2016 kommer att bli ett spännande år, säger Lars-Åke Tollemark. 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco 
+46 (0)73 350 60 10, lars-ake.tollemark@unibail-rodamco.com 
 
Madeleine Castenvik Holt, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco 
+46 (0)76 525 56 06, madeleine.castenvik@unibail-rodamco.com  
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