
 

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.    

 
 

 
 

      Stockholm, 12 februari 2016 
PRESSMEDDELANDE 

 
Premiär för Marimekko och Minimarket i The Designer Gallery™ 

 
I hjärtat av The Designer Gallery™ i Mall of Scandinavia finns en ny typ av butiksupplevelse där alla 
varumärken har handplockats i linje med ett tema, en plats i ständig förändring där nya butiker 
presenteras regelbundet. Denna vecka är det premiär för två spännande varumärken; Minimarket och 
Marimekko, i form av två pop-up butiker, de enda i sitt slag.  

 
The Designer Gallery är något helt unikt för Mall of Scandinavia, skapad för att hylla kreativitet i alla dess former. 
Detta stråk, beläget mitt i Mall of Scandinavia, är över 5000 m

2
. Här finns handplockade koncept; mode- och 

livsstilsbutiker, exklusiva varumärken och pop-ups samt The Studio; en lounge utöver det vanliga, öppen för alla 
besökare. Nu gör Minimarket och Marimekko entré i The Designer Gallery. 
 
Prisbelönta Minimarket sätter färg på våren och visar unikt sortiment 

Onsdag den 10 februari öppnade Minimarket en unik pop up-butik där besökaren finner ett spännande utbud av 
skor och hattar som aldrig tidigare har sålts i Sverige, exklusiva plagg i stil med Zara Larssons glitterdenim- 
set från P3 Guld och givetvis den nya vårkollektionen; “So You Think You Can Dance”. Kollektionen, en hybrid 
mellan funktion och glans, har hämtat inspiration på oväntat håll i form av svenska dansband och det 
amerikanska TV-programmet med samma namn. Här kombinerar Minimarket färgstarka mönster och 
asymmetriska skärningar, helt i linje med The Designer Gallerys pågående tema: Meta Retro Future. Minimarket 
grundades 2006 av systrarna Jennifer, Pernilla och Sofie Elvestedt och har tilldelats utmärkelser som t ex Årets 
Designer på Elle-galan 2010.   
 
Marimekko visar omtalad modekollektion   

Med start lördagen den 13 februari visar det finska designföretaget Marimekko upp en helt ny modekollektion 
under ett unikt koncept i The Designer Gallery. Sortimentet innehåller ett selekterat urval av ready-to-wear, 
väskor, accessoarer och skor. Kollektionen, som är den första under ledning av Marimekkos nya Creative Director 
Anna Teurnell, är en hyllning till de ikoniska designkvinnor som byggde upp Marimekko under 50 och 60-talet.  
Sedan starten 1951 har Marimekko blivit världskänt för sina ikoniska mönster och färger som hyllar textilkonsten 
och den funktionella designen. Förutom kläder gör Marimekko väskor, accessoarer och heminredning med en 
grundläggande vision att inspirera och ge glädje i vardagen.  
 
Bakom The Designer Gallerys pågående tema, Meta Retro Future, står Maria ”Decida” Wahlberg. I The Designer 
Gallery återfinns den kurerade butiken TDG POP som erbjuder handplockade produkter och varumärken i linje 
med temat. Solglasögon från Céline och Reebok Pump Fury-sneakers möter ikoniska produkter från Kartell och 
Katherine Hamnett. Här finns även varumärken såsom Nhu Duong och Göran Kling samt Robyn och Patrik 
Söderstams kollektion av limiterade plagg, framtagna för projektet La Bagatelle Magique. 
 
Välkommen till The Designer Gallery™ i Mall of Scandinavia. Här finner du loungen The Studio samt följande 
butiker: &Other Stories | American Vintage | COS | Day Birger et Mikkelsen | Filippa K | Happy Plugs | 
J.Lindeberg | Jascha | Marimekko | Mayla Hair Bar | Minimarket | Michael Kors | Odd Molly | Thomas Sabo | Tiger 
of Sweden | TDG POP  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Madeleine Castenvik Holt, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco 
+46 (0)76 525 56 06, madeleine.castenvik@unibail-rodamco.com  

http://www.mallofscandinavia.se/
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