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Den efterlängtade skönhetsdestinationen är äntligen här: 

Täby Centrum välkomnar Sveriges första Sephora  
 
I oktober 2012 kommer den internationella skönhetskedjan Sephora att öppna sin första butik i 
Sverige. Den valda platsen är Täby Centrum.  
  
"Sephora utmanar marknaden för skönhetsprodukter; sortimentet och butiksupplevelsen är verkligen 
imponerande", säger Lars-Åke Tollemark, Director of Operations, Unibail-Rodamco. "Vi är stolta över 
att Sephora har valt Täby Centrum för sin första etablering i Sverige", fortsätter Lars-Åke Tollemark. 
 
Sephora grundades i Frankrike 1970 och driver idag mer än 1660 butiker i 27 länder över hela 
världen. Varumärket ägs av välkända Louis Vuitton Moët Hennessy Group (LVMH), världens ledande 
företag inom lyxvarubranschen. Förutom Sephoras egna varumärke omfattar det unika konceptet 
såväl klassiska som nya varumärken inom ett brett spektra av produktkategorier såsom hudvård, färg, 
doft, kropps- och hårvård. 
 
Med sin innovativa marknadsföring, sitt unika produktutbud och ett nyskapande serviceutbud ses 
Sephora som en föregångare inom skönhetsindustrin. Den unika shoppingupplevelsen utgörs inte 
enbart av produkterna, Sephora vill förmedla mycket mer än så. Konceptet utmärker sig genom sin 
förmåga att lyfta fram trender och ge kunden skräddarsydd rådgivning. Sephora är också kända för att 
finna nya, innovativa varumärken och introducera dem för en större publik. Butikerna erbjuder en 
härlig atmosfär där man vill inspirera kunden och ge dem möjlighet att botanisera bland produkterna, 
experimentera och ha roligt.  
 
För mer information om Sephora, besök www.sephora.com.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lars-Åke Tollemark, Director of Operations Nordic, Unibail-Rodamco  
+46 (0)73 350 60 10 
 
 
 
About Unibail-Rodamco 
Created in 1968, Unibail-Rodamco SE is Europe’s largest listed commercial property company, with a presence in 12 EU 
countries, and a portfolio of assets valued at €27.5 billion on June 30, 2012. As an integrated operator, investor and developer, 
the Group aims to cover the whole of the real estate value creation chain. With the support of its 1,500 professionals, Unibail-
Rodamco applies those skills to highly specialised market segments such as the large shopping centres of major European 
capital cities, and large offices and convention & exhibition centres in the Paris region.  
The Group distinguishes itself through its focus on the highest architectural, city planning and environmental standards. Its long 
term approach and sustainable vision focuses on the development or redevelopment of outstanding places to shop, work and 
relax. Its commitment to environmental, economic and social sustainability has been recognised by inclusion in the DJSI (World 
and Europe), FTSE4Good and STOXX Global ESG Leaders indexes. The Group is a member of the CAC40, AEX and 
EuroStoxx 50 indexes. It benefits from an A rating from Standard & Poor's and Fitch Ratings.  
For more information, please visit our website: www.unibail-rodamco.com.  
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