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Täby Centrum - Stockholmarnas favoritcentrum för tredje året i rad 
 
Unibail-Rodamco-Westfield (URW) utmärks återigen i Evimetrix årliga undersökning ”Stockholmarnas 
favoritcentrum”. För tredje året i rad kammar Täby Centrum hem förstapriset, tätt följt utav Westfield 
Mall of Scandinavia på en stark andraplats. I årets upplaga prisas samtliga av bolagets 
Stockholmscentrum i någon utav de olika priskategorierna, däribland ”Stockholmarnas 
favoritcentrum”, ”Bästa kommun/regioncentrum” och ”Bästa hantering av covid-19”. 
 
Varje år utser undersökningsföretaget Evimetrix ”Stockholmarnas favoritcentrum” där cirka 50 olika 
köpcentrum, handelsplatser och gallerior runt om i regionen rankas. Cirka 1700 konsumenter deltog i 
årets undersökning och för tredje året i rad utses Täby Centrum till ”Stockholmarnas favoritcentrum”. 
Täby Centrum rankas dessutom högst i kategorierna ”Bästa kommun/regioncentrum” samt ”Utbud av 
affärer”. 
 
Westfield Mall of Scandinavia kvalar även i år in på en andraplats och rankas samtidigt högst av alla 
centrum i kategorin ”Bästa utbud av restauranger och caféer”. Westfield Mall of Scandinavia kammar 
även hem en pallplats i andra kategorier, däribland ”Bästa kommun/regioncentrum” och ”Bästa utbud 
av affärer”. Även URWs två andra Stockholmsbaserade centrum prisas i årets undersökning. Nacka 
Forum blir det högst rankade centrumet i kategorin ”Trivsamhet” och landar dessutom på en 
tredjeplats, efter Täby och Westfield Mall of Scandinavia i kategorin ”Bästa kommun/regioncentrum”. 
Solna Centrum får bland annat en silvermedalj i kategorin ”Bästa stadsdelscentrum”. 
 
– Vi på Unibail-Rodamco-Westfield strävar alltid efter att erbjuda våra besökare en inspirerande och 
bra shoppingupplevelse, oavsett vilket av våra köpcentrum de väljer att besöka. Att samtliga URW-
centrum återigen rankas högt i de olika kategorierna och att Täby Centrum för tredje året i rad vinner 
utmärkelsen ”Stockholmarnas favoritcentrum” är ett bevis på att vi lyckas leverera kundupplevelser av 
högsta klass, anpassade efter varje centrums unika profil, säger Jurn Hoeksema, VD för Unibail-
Rodamco-Westfield Nordics. 

 
 
För mer information om undersökningen: https://evimetrix.se/  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Amanda Larsson, Communication Manager Nordics  
Telefon: 0730 – 95 71 88 
E-mail: amanda.larsson@urw.com  
  
 
 
 
 

 


