
 

 

 
 

Stockholm, 4 januari 2022  
Pressmeddelande 

 
 

Westfield Mall of Scandinavia välkomnar MediaMarkt! 
 
Unibail-Rodamco-Westfield rivstartar året med att presentera en ny hyresgäst till Westfield Mall 
of Scandinavia. Det är den tyska hemelektronikjätten MediaMarkt som intar en butiksyta om ca 
1700 kvm, på centralt läge precis vid stora entrén vid Arenatorget på första våningen.  
 
Nu står det klart att en av Europas ledande hemelektronikkedjor öppnar i Westfield Mall of Scandinavia 
under våren 2022. MediaMarkt kommer med sitt stora utbud och digifysiska fokus bli ett fantastiskt 
nytillskott till ett redan stort butiksutbud.  

- Vi är så glada att idag kunna meddela att MediaMarkt öppnar hos oss! MediaMarkt är en ledare inom 
sin sektor och duktiga på att hitta synergier mellan den digitala och fysiska handeln. Ett tillskott av 
hemelektronik är efterlängtat av våra besökare, varför vi är övertygade om att de kommer tas mycket 
väl emot, säger Sofia Rundström centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia. 
 

- Vi får ett fantastiskt läge vid den stora entrén på Westfield Mall of Scandinavia som har 15 miljoner 
besökare per år. Det nya varuhuset spelar en strategiskt viktig roll i vår fortsatta expansion inte minst 
för vårt omnikanalerbjudande, säger Magnus Håkansson, VD för MediaMarkt Sverige. 

MediaMarkt kommer flytta in under februari och förväntas öppna i slutet av maj 2022.  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Klara Nygren  
Communications Manager Nordic 
+46 73 092 90 47 
klara.nygren@urw.com 



 

 

Om Unibail-Rodamco-Westfield 
Unibail-Rodamco-Westfield är världens främsta utvecklare och förvaltare av flagshipdestinationer, med en portfolio värderad till 55.0 
miljarder euro 30 juni 2021, fördelad med 86% inom handel, 7% inom kontorslokaler, 5% inom utställnings- och konferenscentrum 
och 2% inom service. Bolaget äger och driver för nuvarande 86 köpcentrum, varav 53 är flagshipdestinationer i Europas och USA:s 
mest dynamiska städer. Genom att närvara på två kontinenter och i tolv länder, erbjuder Unibail-Rodamco-Westfield en unik plattform 
för handelsföretag och andra varumärken att verka genom att konstant skapa nya och exceptionella upplevelser för besökare. 
 
Med hjälp av sina 2 900 professionella medarbetare, unika meritlista och expertis har Unibail-Rodamco-Westfield en ideal position att 
generera överlägset värde och utveckla projekt i världsklass. Unibail-Rodamco-Westfield utmärker sig för sin hållbarhetsagenda 
”Better Places 2030”, som sätter ambitionen att skapa bättre platser som respekterar de högsta miljömålen och bidrar till bättre städer. 
 
Unibail-Rodamco-Westfield är listad på Euronext Amsterdam och Euronext Paris, med en sekundär listning i Australien genom Chess 
Depositary Interests. Bolaget innehar en BBB+ rating från Standard& Poor’s, samt en Baa2 rating från Moody’s. 
 
För mer information, vänligen besök www.urw.com, eller besök vårt mediagalleri via https://mediacentre.urw.com. Håll dig 
uppdaterad om gruppen på Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield and Instagram @urw_group. 


