
 

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.    

 
 

 
Stockholm, 8 februari 2016 

PRESSMEDDELANDE 
 

 
Årets Frisör avgörs i Mall of Scandinavia  
 
På lördag den 10 februari kommer besökare i Mall of Scandinavia kunna ta del av ett live-moment i 
tävlingen Årets Frisör på plats i centrum. På scen återskapar alla nominerade sina tävlingsbidrag inför 
publik och juryn gör en sista bedömning. Juryn består bland annat av Emma Unckel, skönhets- och 
modechef på Daisy Grace, Peter Andersson, hovfrisör och visningsproducent och Sasha Mitic, grundare 
SashaJuan.  
 

Årets mest prestigefyllda frisörtävling avgörs i helgen i Mall of Scandinavia. Mellan kl 11.00 – 14.30 har besökare 
möjlighet att se deltagarna då de återskapar sina tävlingsbidrag live på plats i centrumet. På scen är även årets 
jury som kommer utse branschens vinnare och framtida stjärnor.   
 
─ Det kommer frisörer från hela Sverige; några som varit med förr, men även flera som är helt nya. Juryn har valt 
ut de nominerade helt och hållet baserat på deras bidrag och utan att veta vilka de är, eller vilka salonger de 
kommer ifrån. Det ska bli otroligt spännande att se de tävlande ’in action’ - det kommer vara avgörande för vem 
som tar hem titeln Årets Frisör. Just nu kan vad som helst hända, säger Wiveka Gillow från Frisörföretagarna. 
 
Vinnarna avslöjas vid en prisceremoni som äger rum på Vasateatern senare samma dag. Under veckan finns det 
möjlighet att vinna platser till galan via Mall of Scandinavias sociala medier.    
 
─ Vi vill bjuda våra besökare på unika upplevelser och oväntade inslag. Vi har ett starkt mode och 
skönhetssegment och därför känns Mall of Scandinavia som en självklar plats för att kora årets mest lysande 
stjärnor i Årets Frisör, säger Sophie Karls, Shopping Center Manager Mall of Scandinavia. 

 
 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Sophie Karls, Shopping Center Manager Mall of Scandinavia, Unibail-Rodamco 
+46 (0)76 636 76 01,  sophie.karls@unibail-rodamco.com  
 
Anna Lignell, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco 
+46 (0)76 525 56 06, anna.lignell@unibail-rodamco.com   
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