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            PRESSMEDDELANDE 
 
 

Nacka Forum välkomnar Picard 

Nytt, spännande butikskoncept för matintresserade 
 

I maj 2013 öppnar den franska livsmedelskedjan Picard i Nacka Forum. Det unika konceptet 
erbjuder fryst mat av hög kvalité. Den internationella aktören Picard har drygt 900 butiker runtom i 
världen. Butiken, som blir kedjans tredje svenska etablering, kommer på sina 240 m

2 
erbjuda 

högkvalitativ fryst mat till Nacka Forums besökare.  
 

- Picard har ett unikt koncept som stärker Nacka Forums utbud ytterligare. Det högkvalitativa sortimentet 
kommer att passa våra besökare utmärkt, säger Louise Bergqvist, Centrumchef Nacka Forum  
 
Etableringen i Nacka Forum blir den första butiken i ett nordiskt köpcentrum. Sverige är det land som 
köper näst mest frysmat per capita i hela världen. Picard öppnade sin första butik 1974 i Paris och har 
sedan dess vuxit till en internationell aktör med drygt 900 butiker. Sortimentet består av hela 700 artiklar, 
både råvaror som kött, fisk, fågel och grönsaker samt färdigmat som aperitifs/förrätter, huvudrätter och 
desserter - franska och svenska specialiteter. Kedjan, som utsetts till Frankrikes mest uppskattade 
matbutik tre år i rad, planerar att inom 5 år ha ca 50 svenska butiker.  
 
- Vi tar med det franska köket till svenskarna som är finsmakare och förtjänar matvaror av hög kvalitet och 
med bra ingredienser, säger Henrik Strinning, ansvarig för Picards etablering i Sverige.  
 
För andra året i rad utsågs Nacka Forum nyligen till ”Stockholmarnas favoritcentrum” i en årlig 
undersökning. Det redan mycket uppskattade utbudet har under våren förstärkts med bland annat 
populära Joe & the Juice och i maj är det dags för skönhetsdestinationen Sephora. Under året kommer 
flera nya koncept att slå upp sina portar i Nacka Forum.  
 
För mer information om Nacka Forum, vänligen besök www.nackaforum.se eller Facebook. För mer 
information om Picard, vänligen besök www.picard.se.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Louise Bergqvist, centrumchef Nacka Forum 
Mobil: +46 (0) 73-662 35 18 eller e-post: louise.bergqvist@unibail-rodamco.com  
 
Henrik Strinning, Sverigechef Picard 
Mobil: +46 (0) 70 549 5978 eller e-post: henrik.strinning@picard.se 

 
 

Nacka Forum 
Nacka Forum är det största köpcentrumet i området öster om Stockholms innerstad och rymmer 150 butiker, restauranger och caféer i fyra plan. Här 
finner du bland annat mode, inredning, teknik, restauranger och caféer. På 51 700 m2 ryms även matbutiker (Coop och Willys Hemma), systembolaget, 
apotek, bibliotek samt banker, sjukvård och mäklare. Nacka Forum har öppet 10–20 varje vardag, lördag 10–18 och söndag 11-18. Nacka Forum ägs 
och drivs av Unibail-Rodamco. 

http://www.nackaforum.se/
http://www.facebook.com/NackaForum
http://www.picard.se/

