
 
 
 

Täby, 1 februari 2012 
 

PRESSMEDDELANDE 

Stockholmarna är eniga: 

Täby Centrum har Stockholms bästa 
utbud 
 
Igår presenterades resultatet av Evimetrix utmärkelse Stockholmarnas favoritcentrum 2012  i 
vilken 1800 Stockholmare har fått tycka till och rösta fram stadens bästa köpcentrum. Täby 
Centrum tog hem den prestigefyllda förstaplatsen i kategorin Utbud, i vilken centrumet fick 
toppbetyg av dess besökare.  
 

Årets undersökning är webbaserad till skillnad mot tidigare års postala enkäter, de 1800 
respondenterna ha svarat på allmänna frågor om 48 centrumanläggningar. De anläggningar en 
respondent säger sig besöka mer frekvent har det ställts djupare frågor om. Frågorna rör 
helhetsbetyg, huruvida centrumet lever upp till förväntningar samt hur nära centrumet kommer 
respondentens syn på ett idealcentrum. Svaren ger en sammanvägt Nöjd Kund Index, NKI, för varje 
centrum. 

Under 2012 välkomnade Täby Centrum flera nya butiker, bland annat Nordens första Apple Store och 
Sveriges första Sephora, två efterlängtade butikskoncept som båda förstärker och förtydligar 
centrumets unika utbud. Unibail-Rodamcos ambition med Täby Centrums är att erbjuda shopping i 
världsklass och 2013 års planerade etableringar kommer inte att göra besökarna besvikna.  

-       Täby Centrum har ett oslagbart butiksutbud och det är väldigt glädjande att våra besökare 

uppskattar det och röstar fram oss till den hedrande förstaplatsen. I och med våra kommande 
butiksöppningar ser jag nu fram emot att få bjuda våra besökare på ännu mer shopping i 
världsklass under 2013, säger Christoffer Lind, centrumchef i Täby Centrum.  

Täby Centrum är ett av Sveriges största köpcentrum med ett brett utbud om ca 160 butiker, under 
hösten 2013 öppnar Södra utbyggnaden med ytterligare 60 butiker. När hela utbyggnaden står klar 
2015 kommer Täby Centrum bestå av totalt 260 butiker. Besökarna kan se fram emot flera mode- och 
livsstilsbutiker, men även restaurangutbudet spetsas och utvecklas enligt Unibail-Rodamcos koncept 
’the Dining Experience’, en satsning som fokuserar på mat- och restaurangupplevelsen och lyfter 
utbud och atmosfär till en ny dimension. 

För ytterligare information: 
Christoffer Lind, Centrumchef Täby Centrum 
Tel. 0736-623 519, E-mail: christoffer.lind@unibail-rodamco.com  
 
 
Om Täby Centrum 
1968 uppfördes Täby Centrums första del, den senare delen byggdes 1991. Täby centrum är idag en av Sveriges största 
köpcentrumanläggningar med en uthyrningsbar yta om 50,000 kvadratmeter. Centrumet har 160 butiker, restauranger och 
caféer samt två livsmedelsbutiker. Här finns även en biograf samt andra tjänster som bank och post. Anläggningen är ett 
regioncentrum och besökarna kommer från hela Storstockholm. Täby Centrum ägs av Unibail-Rodamco. www.tabycentrum.se 

mailto:christoffer.lind@unibail-rodamco.com
http://www.tabycentrum.se/

