
	  

Om Åhléns 
Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 i Insjön och är idag ett av Nordens starkare varumärken med 75 varuhus i Sverige och 22 butiker i Norge. Vår 
mission är att förenkla, förbättra och förgylla livet för våra kunder varje dag. Under 2014 omsatte Åhléns 4,9 miljarder och 3 000 skickliga medarbetare mötte 
80 miljoner kunder. Åhléns är en del av detaljhandelskoncernen Axstores. www.ahlens.se 
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Åhléns nya storsatsning premiäröppnar i Mall of Scandinavia 

Den 12 november premiäröppnar Åhléns senaste och mest moderna varuhus i Mall of 
Scandinavia – Nordens största shoppingcenter. Varuhuset, på hela 6000 kvm är designat 
enligt det nya varuhuskonceptet, med 80 nyrekryterade medarbetare. Varuhuset blir också 
först ut med Åhléns nya skönhetskoncept som	  utöver skönhetsrådgivning erbjuder mer  
än 160 varumärken. 

Imorgon slår Åhléns upp portarna till sitt nya varuhus på bästa läge i shoppingcentret. På en  
6 000 kvm stor yta, i två plan, får besökare ta del av det allra senaste av Åhléns varuhuskoncept 
med bland annat inspirerande mode för dam, barn och herr, heminredning, matupplevelser och  
nya avdelningen Sport och Balans, som erbjuder noga utvalda varumärken för kvinnor inom sport, 
yoga och wellness. Varuhuset blir också först ut med Åhléns helt nya skönhetskoncept som utöver 
skönhetsrådgivning erbjuder mer än 160 varumärken från bland annat MAC, Chanel, Byredo,  
Tom Ford och Ciaté make up. 
 
– I vår resa mot att bli nummer ett i detaljhandeln är etableringen i Mall of Scandinavia med det  
nya varuhuskonceptet ett avstamp som sätter standarden för framtida varuhusöppningar. Genom  
att erbjuda det senaste sortimentet från Åhléns egna och externa varumärken samt satsa på nya 
affärsområden som Sport & Balans, vårt cafékoncept Café Å lait, en utökad barnavdelning och nu 
senast i raden ett helt nytt skönhetskoncept, samlar vi allt under ett tak säger, Stefan Danieli, tf vd 
Åhléns.   

80 nya medarbetare har rekryterats för att möta kunderna i det nya varuhuset, vilket gör det till en  
av de största satsningarna för Åhléns som nu har 75 varuhus runt om i landet. Premiäröppningen 
firas med en stor invigningsfest från kl. 20 med livemusik, aktiviteter och många erbjudanden i hela 
varuhuset. Under premiärkvällen bjuds besökarna på livemusik med sångerskan Mapei, som spelar 
fram tills varuhuset stänger vid midnatt. Kunderna har också möjlighet att bli sminkade av make up-
artister och låta barnen bli ansiktsmålade under kvällen.  

– Vi ser fram emot att fira stort tillsammans med våra kunder under hela öppningsveckan, med 
aktiviteter som ”gör-om-dig-tips” av proffsstylister och hårstyling av frisörer från Björn Axén. 
Varuhuset kommer att gästas av Hanna Widell och Amanda Schulman som signerar sin nya bok 
och av videobloggerskan Clara Henry. Vi har också premiär för flera spännande varumärken som  
ex. Acne, Dagmar, Samsøe Samsøe, Ilse Jacobsen och Day. Vi öppnar även en stor 
jeansavdelning och flera skjortshoppar på herr, allt för att inspirera och förenkla för våra kunder, 
säger Ann-Christin Edling-Jönsson, försäljningschef Åhléns. 
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