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Shoppa i sommar redan i vår  
- Kista Galleria öppnar provrum där sommaren simuleras genom doft-, ljus och ljudupplevelser 

Sommaren är fortfarande långt borta, men i Kista Galleria kan besökare redan uppleva sommarshopping i tre speciellt 

byggda provrum som simulerar olika miljöer genom doft, ljus och ljud.  

Att komma i rätt stämning när man gör sina inköp inför sommaren – och att komma i sommarstämning redan i vår – möjliggörs i 

Kista Galleria genom tre ”Sommarprovrum” som stimulerar olika sinnen. Provrummen smygöppnade förra veckan, och flera 

hundra besökare har redan provat på sommaren samt fotat sig i sommarmiljöerna genom kameror som är installerade i 

provrummen. Fotona läggs upp på Kista Gallerias hemsida och via Facebook. För att vidare inspirera inför sommarens 

aktiviteter har modebloggaren Therese Hollgren agerat gäststylist och komponerat de bästa sommarplaggen för både dam och 

herr i kreationer utanför Sommarprovrummen utefter de tre olika miljöerna med plagg från gallerians butiker.  

”Sommarens mode är kanske det mest föränderliga. Ena dagen regnar det. Nästa dag är det strålande solsken. Jag har tagit 

fram sex olika outfits för sommarpicknicken på en blomsteräng, cityfikan i sommarregn och en dag i skärgården.” säger Therese 

Hollgren, som driver bloggen Shopping and Fashion. 

Plaggen på provdockorna har gått att vinna, och under kampanjperioden kommer olika vår- och sommarkläder samt 

accessoarer lottas ut via tävlingar.  

Upplevelseprovrum – en ny företeelse 

Att experimentera med upplevelseprovrum som stimulerar flertalet olika sinnen är en nyare företeelse för köpcentrum i Sverige. 

Tre olika sommarmiljöer skapas i Sommarprovrummen: blomsteräng, skärgård och sommarregn i stan. Genom att använda 

speciella dofter, ljussättningar och ljudmiljöer i de olika provrummen simuleras sommaren genom våra olika mänskliga sinnen. 

Sommarprovrum 1: Blomsterängen 
I detta provrum befinner vi oss på en sommaräng i solnedgång, precis vid skogsbrynet. De sista solstrålarna strilar genom 
lövverket, det doftar ängsblom. Fåglarna kvittrar i träden och humlor surrar bland stråna. 

Sommarprovrum 2: Skärgårdsbryggan 
I detta provrum står vi på en brygga i arla morgonstund. Solens första strålar glittrar på vattnet, tjärdoften hänger i luften och 
fiskmåsskrin ekar över öarna. 
 
Sommarprovrum 3: Cityregnet 
I detta provrum tar vi skydd under en cafémarkis för sommarregnet som precis lättar. Hela staden doftar blöt asfalt och 
blomrabatt. Regnet droppar från stuprör. I bakgrunden hör vi bilar som susar förbi.  

Sommarprovrummen kommer att finnas i Kista Gallerias Modeboulevard till söndag 15 april. 
Även i resten av gallerian kan sommaren upplevas inomhus genom till exempel magnoliaträd. 

För mer information, kontakta Linda Estenthal, 08-562 532 50, linda.estenthal@kistagalleria.se  
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