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PRESSMEDDELANDE

Mall of Scandinavia är Sveriges bästa köpcentrum 2017
Mall of Scandinavia har utsetts till Sveriges bästa köpcentrum 2017 av Nordic Council of Shoppingcenters, NCSC. Under
gårdagens prisceremoni på Sweden Urban Arena tog centrumchef Louise Bergkvist emot utmärkelsen.

Nordic Council of
Shopping Centers, NCSC, delar årligen ut branschens tyngsta priser i flera kategorier. Under gårdagens prisceremoni mottog Mall of Scandinavia pris för Årets
Köpcentrum med en motivering som tyder på ett framgångsrikt koncept.

Bästa Köpcentrum 2017 – Mall of Scandinavia, juryns motivering:

”Genom satsningen flyttar centret gränserna och höjer ambitionsnivån för köpcentrumbranschen i Sverige. Centret uppvisar enastående kvaliteter i stort som smått
utan att ge avkall på de grundläggande egenskaper som ett väl fungerande köpcentrum måste ha. Genom programmet ”Four Star” skapar man sig ett verktyg för
kvalitetssäkring mot besökare och hyresgäster i den löpande verksamheten. Mixen av butiker, restauranger, entertainment och service är mycket imponerande och
med många koncept unika för centret. Den höga ambitionen och det framgångsrika programmet med arbete åt nyanlända som genomförs tillsammans med
hyresgästerna förtjänar en extra eloge. Ambitionerna har lett till mycket starka besöksflöden på kort tid och många positiva omnämnanden bland besökare och i
branschen. Mall of Scandinavia tar Sverige till en tätposition inom shoppingcenters inte bara i Sverige och Norden utan också i Europa.”

-        Vi är otroligt glada och hedrade över att ha blivit utsedda till Årets Köpcentrum. Utmärkelsen väger tungt och tyder på att vår produkt har mottagits väl av våra
besökare. Tillsammans med våra hyresgäster kommer vi fortsätta att utveckla Sveriges bästa köpcentrum under kommande år, säger Louise Bergkvist, centrumchef
för Mall of Scandinavia.

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Bergqvist, Centrumchef, Unibail-Rodamco
+46 (0)76 636 76 01, louise.bergqvist@unibail-rodamco.com

Anna Lignell, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco
+46 (0)76 525 56 06, anna.lignell@unibail-rodamco.com

Om Mall of Scandinavia



Mall of Scandinavia är beläget i Arenastaden i Solna, intill Solna station och Friends Arena, endast sju minuter från Stockholm city. Centrumet invigdes den 12 november 2015 och erbjuder
en unik kombination av internationella och exklusiva varumärken, matupplevelser och underhållning.  Här återfinns hela 224 butiker och restauranger, fördelade på 101,048 m2.  The
Designer Gallery™ presenterar exklusiva varumärken, mode- och livsstilsbutiker samt ett urval av pop-ups. Dining Plaza samlar över 20 restauranger i vad som är Stockholm största
restaurangområde.

I Mall of Scandinavia finns även ett serviceutbud utöver det vanliga, bland annat nyheten Click & Services, en lounge där e-handeln möter den fysiska shoppingupplevelsen. Här kan
kunden hämta sina paket, prova i provrummen och, vid behov, lämna tillbaka varan. Mall of Scandinavia är enkelt att nå med kollektivtrafik och har hela 3,700 parkeringsplatser.  Mall of
Scandinavia är det första köpcentrumet i Sverige som certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM* med betyget ”Excellent” under designfasen.

Mall of Scandinavia ägs av Unibail-Rodamco. För mer information, vänligen besök www.mallofscandinavia.se.
*Building Research Establishment Environmental Assessment Method, världens mest använda certifieringssystem för byggnader.  


