
 

AIK FOTBOLL AB 
 
AIK Fotboll AB lanserar The Terrace 
 
NGM: AIK B. 
Torsdagen den 16 augusti lanserar AIK Fotboll AB premiäröppningen av modekonceptet The 
Terrace. Etableringen sker i modegallerian SOUK på ett av Sveriges bästa handelslägen - 
Drottninggatan 53.  
 
AIK Fotboll AB driver The Terrace som ett helägt dotterbolag. 
 
- Det här är det första steget på vår resa för att hitta nya intäktskällor för AIK utanför fotbollen. Det är 
tänkt att vara ett nytt ben som kan hjälpa oss att få in mer pengar som vi kan satsa på att bli bättre på 
fotboll, säger AIK:s VD Charlie Granfelt. 
 
Leder satsningen gör Niclas Rodin, med bred erfarenhet från detaljhandel, som ser den givna styrkan i 
målgruppen. 
- På läktarna har vi sett samma modegrad under många år och det är också där jag fick idén till The 
Terrace. Majoriteten av våra besökare (ca 300.000 per år) använder kläder i hög grad från starka 
varumärken i samma stil. En stil som vi tror är tidlös och förstärks genom valen av våra varumärken. 
Med det tror vi oss attrahera nya kunder oberoende av deras fotbollsintresse i såväl butiker som på 
www.terrace.se. 
 
- Det centrala läge som The Terrace får genom butiken i SOUK menar vi kommer att vara en 
grundparameter för butikens framgång. Vi vill dessutom erbjuda besökarna något extra och lägger stor 
vikt vid moderna högkvalitativa varumärken och bra service, säger Granfelt. 
 
Butiken kommer att samarbeta med följande varumärken Adidas originals, Ben Sherman, Woolrich, 
Lacoste, Stone Island denim, North Sails, C.P. Company, merc, Lyle & Scott, Le Tigre, 
ONETrueSaxon, Duffer, Nicholas Deakins och Pringle. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Charlie Granfelt, VD, AIK Fotboll AB  Niclas Rodin, Projektledare, The Terrace 
Tel nr: 08-735 96 50    
Mobil: 070-431 12 60   Mobil: 070-662 35 27 
E-post: charlie.granfelt@aik.se   E-post: nr@cabeanie.com
 
Johan Wibäck, Informationsansvarig, AIK Fotboll AB 
Tel nr: 08-735 96 32 
Mobil: 070-431 13 50 
E-post: johan.wiback@aik.se
 
Om AIK Fotboll AB 
AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett 
juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en 
viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK 
Fotboll AB bedriver också U-21 verksamhet för herrar i samarbetsklubben Väsby United, som spelar i div 1 Norra. 
För ytterligare information kring AIK besök www.aik.se/fotboll. 
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