
Pressmeddelande 2018-10-11

Scotch & Soda satsar i Täby Centrum och Mall of Scandinavia
Under hösten öppnar Scotch & Soda två nya butiker i Sverige, båda i Unibail-Rodamco-Westfield ägda köpcentrum: Täby
Centrum och Mall of Scandinavia. Butiken i Täby Centrum öppnar redan den 11e oktober i en stor lokal i centrumets modestråk.
Mall of Scandinavia öppningen är planerad till december månad.

Scotch & Soda slår idag upp dörrarna till sin nya butik i Täby Centrums modestråk. Varumärket är det senaste i en rad uppmärksammade satsningar i
Täby efter att Lacoste, Lions of Porches och Footlocker öppnade under våren. Den nya butiken på 139 kvadrat kompletterar Scotch & Sodas existerande
utbud i Stockholm city, i Göteborg och i Malmö.

-       Scotch & Soda är ett spännande varumärke som utvecklas starkt på den nordiska marknaden och ett perfekt komplement till Täby Centrums starka
modeutbud av både internationella och skandinaviska varumärken, säger Linda Jensen, centrumchef i Täby Centrum

Med ett två-dagars öppningsevent, 11 och 12 oktober, välkomnar Scotch & Soda Täby Centrums besökare med alkoholfritt bubbel och en exklusiv gåva till
de första kunderna.

-       Vi ser en stor potential för Scotch & Soda på den nordiska marknaden och har en offensiv öppningsstrategi för våra butiker under kommande år. Vår
fokus har varit att hitta rätt läge och därför känns det som en självklarhet att öppna våra nya butiker i två av Stockholms största och mest besökta
köpcentrum, säger Tony Wester vd för Scotch & Soda i norden.

Butiken i Mall of Scandinavia öppnar om två månader under december och blir då Scotch & Sodas femte butik i Sverige.  
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Om Täby Centrum
1968 uppfördes Täby Centrums första del, den senare delen byggdes 1991 och sedan 2011 har Täby Centrum moderniserats i olika etapper.Täby centrum är idag en av Sveriges största
köpcentrumanläggningar med en uthyrningsbar yta om 78,000 kvadratmeter. Centrumet har 220butiker, restauranger och caféer samt två livsmedelsbutiker. Här finns även en biograf samt
andra tjänster som bank och post. Den omfattandeutvecklingen stod klar under våren 2015 och numera finns totalt 260 butiker. Anläggningen är ett regioncentrum och besökarna kommer
från helaStorstockholm. Täby Centrum ägs av Unibail-Rodamco-Westfield.. www.tabycentrum.se


