
 

 

   

 
 
 

Stockholm, 17 september 2019 
 

Nya Westfield Mall of Scandinavia lanseras med 

världsartist – Rita Ora uppträder 28 september 
 

 Rita Ora gör unikt liveframträdande på Westfield Mall of Scandinavia vid lanseringen av 

varumärket Westfield i Sverige 

 Westfield, ett välkänt internationellt varumärke, kommer att erbjuda besökare en helt ny nivå av 

upplevelser.  

 Totalt tio flaggskeppsdestinationer i Europa byter namn till Westfield och firar med artister 

som John Legend, Aya Nakamura och Kendji Girac. 

 

      För att fira lanseringen av Westfield, världens enda varumärke för shoppingdestinationer, kommer Unibail-

Rodamco-Westfield att arrangera livespelningar med världsartister på tio flaggskeppsdestinationer i Europa 

som under september blir Westfield destinationer. 

       Westfield, som hittills funnits i Storbritannien och USA, kommer för första gången att introduceras i Frankrike, 

Sverige, Polen och Tjeckien. I Sverige är det Westfield Mall of Scandinavia som invigs den 28 september. 

Under 2020 kommer fler Unibail-Rodamco-Westfield destinationer att byta namn. 

De köpcentrum som invigs är några av Unibail-Rodamco-Westfields viktigaste på varje marknad. De kommer 

att bibehålla sin starka lokala identitet och anknytning, samtidigt som de kommer att kunna dra nytta av 

varumärkets evenemang, upplevelser, tjänster, butiker och varumärkespartnerskap.  

- Lanseringen av det världsberömda Westfield-varumärket i Europa kommer i en tid då konsumenter 

förväntar sig mer av sin shoppingupplevelse. Det är en viktig milstolpe för oss efter förvärvet av Westfield 

förra året då det här är första gången en lansering av den här storleken genomförts i vår bransch. Med en 

enastående kombination av butiker, restauranger och underhållning representerar Westfield toppskiktet 

av shoppingdestinationer globalt. Att erbjuda unika upplevelser är framtidens detaljhandel och det ger 

kunderna ytterligare en anledning till att besöka köpcentrum, säger Christophe Cuvillier, CEO för 

Unibail-Rodamco-Westfield-gruppen. 

- Lanseringen av Westfield kommer att samla det bästa av det lokala och det internationella. Vi kommer att 

bibehålla den lokala identiteten varje köpcentrum har idag samtidigt som vi bygger på framgångarna från 

andra globala Westfield köpcentrum. Allt för att leverera upplevelser på en helt ny nivå. Livespelningen 

under lanseringen av Westfield Mall of Scandinavia är det första av många event som kommer att 

anordnas, säger Myf Ryan, CMO Europe and Group Director of Brand and Strategic Marketing for 

Unibail-Rodamco- Westfield.



 

 

 

 

 

 

- Invigning av Westfield Mall of Scandinavia tillsammans med Rita Ora är nästa steg i 

internationaliseringen av Mall of Scandinavia, med fler animeringar, events och nya intressanta 

varumärken, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco-

Westfield          

 
- Det ska bli så kul att få uppträda på Westfield Mall of Scandinavia. Jag växte upp precis bredvid 

Westfield London och har uppträtt där ett antal gånger, så att nu få vara med och lansera 
Westfield i Sverige känns jättekul! Stockholm är en fantastisk stad och jag ser framemot att få 
träffa mina fans där och ha en riktigt kul kväll tillsammans”, säger den internationella artisten 
Rita Ora  

 

      Till eventet kommer ett begränsat antal gratisbiljetter att släppas den 17 september. För att få tag på en 

biljett till Westfield Mall of Scandinavias invigning besök 

https://westfieldmallofscandinavia.eventbrite.co.uk.  

 

Inför lanseringen kommer det också att pågå tävlingar där man har chansen att träffa Rita Ora under en 

meet & greet. Utöver det kommer invigningsveckan att bjuda på flertalet överraskningar i samarbete 

med Westfield Mall of Scandinavias butiker, bland annat aktiviteter, specialerbjudanden och 

upplevelser på plats inne i köpcentrumet. 

 

       Nya tjänster för att ge besökare den bästa möjliga upplevelsen kommer att introduceras i alla 

köpcentrum. Lojalitetsprogrammet, med erbjudanden, nyheter och event kommer att ha namnet 

Westfield Club och kommer att uppgraderas med nyheter under 2019/2020. 

 

Konserter  

Sverige: 

 Westfield Mall of Scandinavia, 28 september – Rita Ora 
https://westfieldmallofscandinavia.eventbrite.co.uk 

 
Frankrike: 

 Westfield Les Quatre Temps, 12 september – John Legend 

 Westfield Forum des Halles, 13 september – John Legend  

 Westfield Vélizy 2, 14 september – Rita Ora  

 Westfield Rosny 2, 17 september – Kendji Girac  

 Westfield Parly 2, 18 september – Aya Nakamura  

 Westfield Carré Sénart, 22 september – Kendji Girac  
 

 
 Polen och Tjeckien : 
 

 Event och biljetter för Westfield Arkadia i Varsova, Polen, och Westfield Chodov i Prag, 
Tjeckien, kommer att släppas snart 

 

Live eventen är en del av ett bredare marknadsföringsinitiativ där en pan-Europeisk 

varumärkeskampanj kommer att lanseras på alla nya Westfield-marknader under september. Den nya 

kampanjen innehåller bland annat en låt från en av världens mest framgångsrika grupper som stödjer 

Westfields löfte om att skapa levande platser där människor kan umgås och dela upplevelser. 
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För mer information, vänligen kontakta 
 

 
För mer information om Unibail-Rodamco-Westfield eller Westfield Mall of Scandinavia, vänligen kontakta: 

Amelie Argenti, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco-Westfield 
+46 (0)76 525 56 06, amelie.argenti@urw.com  
 
 

 
Om Westfield Mall of Scandinavia  
Westfield 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.ca 100 000m2   
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 Westfield 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. Westfield Mall of Scandinavia är enkelt att nå med kollektivtrafik och har hela 3,700 parkeringsplatser.  
Westfield Mall of Scandinavia är det första köpcentrumet i Sverige som certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM* 
med betyget ”Excellent” under designfasen. 
 
Westfield Mall of Scandinavia ägs av Unibail-Rodamco-Westfield. För mer information, vänligen besök 
www.mallofscandinavia.se. 
 
*Building Research Establishment Environmental Assessment Method, världens mest använda certifieringssystem för 
byggnader.    
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