
 

Köpcentret Kungsmässan ligger i hjärtat av Kungsbacka, 2,5 mil söder om Göteborg. Köpcentret har 90 butiker, 
caféer och restauranger. År 2016 hade Kungsmässan cirka 5 miljoner besökare och omsatte totalt cirka 1,6 
miljarder kronor. Kungsmässan har Storgöteborgs nöjdaste kunder och blev vald till bästa Citygalleria i Sverige 
2017, allt enligt Evimetrix undersökning "Svenskarnas favoritcentrum 2017".  
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Kungsmässan är Sveriges bästa Citygalleria och 
har Storgöteborgs nöjdaste kunder 
 
Köpcentret Kungsmässan i Kungsbacka har utsetts till Sveriges bästa Citygalleria i den färska 
undersökningen ”Svenskarnas favoritcentrum 2017” genomförd av undersökningsföretaget 
Evimetrix. Kungsmässan har också de nöjdaste besökarna av samtliga köpcentrum i 
Storgöteborg, enligt undersökningen.   
 
– Vi är väldigt stolta och glada över resultatet som är ett 
kvitto på att Kungsmässan fortsätter att vara en attraktiv 
plats för shopping och att vi ligger i topp i jämförelse med 
övriga köpcentrum, säger Daniel Petersson, centrumchef 
på Kungsmässan.  
 
Undersökningen är indelad i fyra kategorier varav ”Bästa 
Citygalleria” är en av de största. Kungsmässan fick alltså 
första placeringen i den kategorin, liksom förra året, utav 
de totalt 88 stycken gallerior som ingick i 
undersökningen. På andra plats kom Elins Esplanad i 
Skövde och på tredje plats NK, Stockholm. Utöver detta 
har Kungsmässan även de ”nöjdaste besökarna” i 
Storgöteborg av de totalt 24 stycken centrumanläggningar 
och handelsplatser som ingick i samtliga kategorier i 
området Storgöteborg. 
 
– Den viktigaste faktorn för att få nöjda kunder är att köpcentrets lokaler är trivsamma. Det handlar 
om alltifrån ljus, färger och utformning till renlighet och trygghet. Vår undersökning visar att detta är 
något som Kungsmässan har lyckats mycket väl med, säger Alf Brydolf-Berg, vd på Evimetrix.  
 
Evimetrix undersökning ”Svenskarnas Favoritcentrum” är en årlig, återkommande undersökning bland 
konsumenter. Resultatet baseras på cirka 40.000 omdömen från 7000 konsumenter och i år ingick 
totalt sett 300 köpcentrum, gallerior och handelsplatser geografiskt spridda över hela Sverige. 
 
För mer information om undersökningen, besök gärna www.evimetrix.se. Hela placeringslistan hittar 
ni här: http://www.mynewsdesk.com/se/evimetrix/documents/svenskarnas-favoritcentrum-2017-hela-
placeringslistan-68092 
 
 
För ytterligare information, kontakta:  
Daniel Petersson, centrumchef Kungsmässan, tfn: + 46 (0) 706-31 95 64, e-post: 
daniel.petersson@kungsmassan.se 
www.kungsmassan.se 
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