
 

Femman - den urbana gallerian mitt i Göteborg. På tre plan samlas attraktiva varumärken, caféer och restauranger som H&M, 
MQ, Gina Tricot, JC, Rituals och Naked Juicebar m.fl. I den 16 000 kvm stora gallerian finns ca 65 butiker, restauranger och 
caféer som årligen attraherar cirka 10 miljoner besökare. Välkommen till Femman! 
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Vi välkomnar aim’n till Göteborg och Femman 
 
I slutet av februari slår aim’n upp dörrarna till sin nya butik i Femman – en av 
Göteborgs mest centrala handelsplatser i Nordstan. Butiken är det senaste tillskottet 
till Femmans övre plan och kommer att erbjuda träningskläder till kvinnor och tjejer.  
 
aim’n är skapat av tjejer för tjejer. Hösten 2013 startade Tekla Acs och Helen Van 
varumärket aim’n och det blev en omedelbar succé. Deras färgglada träningskläder har blivit 
oerhört populära och människor över hela världen bär idag träningskläder från aim’n. 
  
- Gallerians strävan är att vara en urban och inspirerande mötesplats. Träning och hälsa 
ligger i tiden och aim’n är ett välkommet tillskott och passar bra in i Femmans övriga 
varumärkesmix , säger Cathrine Söderström, Chef Affärsutveckling Butik på Femman. 
 
Femman har genomgått en omfattande renovering och med en helt ny interiör, öppna miljöer 
och en spännande blandning av butiker och restaurangkoncept. Här hittar man, förutom 
aim’n, allt från fika och luncher till middagar på bland annat Gateau, Sushi Yama, 
medelhavsinspirerade Santé, Gourmetkorv och Pane Fresco. För den shoppingsugna finns 
ett brett urval av livsstilsvarumärken, däribland H&M Home, FeetFirst, Gina Tricot, Kicks, 
Granit och Webhallen. 
 
- Som före detta göteborgare så är vi är mycket glada över att få öppna butik i en av våra 
favoritstäder och Femman känns som det perfekta läget. Vi ser fram emot att inspirera och 
motivera göteborgarna till en aktiv livsstil och till att tro på sig själva och sina drömmar, säger 
Tekla Acs, grundare av aim’n. 
 
Varje år strömmar drygt 10 miljoner besökare genom Femman som slog upp sina portar 
1972. Idag rymmer gallerian ett 60-tal butiker, caféer och restauranger på en yta av 15 500 
kvadratmeter och är en del av Nordstan.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lisa Ander 
lisa.ander@hufvudstaden.se 
031-710 21 32 
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