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Två nya etableringar till Södra Förstadsgatan i Malmö
Vasakronan har hyrt ut till två nya butiker. Det handlar dels om livsstilskonceptet
Grandpa, som gör sin första etablering i staden, och Meadow of Malmö, ett
butikskoncept med fokus på herrkläder.
Grandpa har sedan 2003 arbetat för att erbjuda shopping
med fokus på service, inspiration och atmosfär. De senaste
åren har företaget vuxit bland annat genom sitt arbete med
konceptualisering samt uttryck och även prisats för sin
omnikanalshandel. Grandpa har en stark e-handel och sedan
tidigare tre butiker i Stockholm och en i Göteborg. Butiken på
Södra Förstadsgatan blir den första i Malmö.
Meadow of Malmö, grundat i Malmö 2008, fokuserar på
produkter och varumärken med hög kvalitet, hantverk och
progression med en stadig fot i denim, vintage, workwear
och heritage.
- Vi har under en längre period jobbat metodiskt för att skapa
ett ännu mer attraktivt stråk från Triangeln, längs Södra
Förstadsgatan och bort till Södertull, säger Anna Stenkil,
regionchef Öresund. Det har gett effekt och både
besöksflödena längs stråket och butikernas omsättning har
ökat. Grandpa och Meadow of Malmö kompletterar den
befintliga mixen av butiker och restauranger på ett jättebra
sätt.
Grandpa öppnar sin butik i mars och Meadow of Malmö i augusti 2017.
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