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PRESSMEDDELANDE                         Stockholm, 10 juni 2014 
  

 

Åhléns storsatsar med 6000 kvm och nytt citykoncept i Mall of 
Scandinavia  
 
Med sina 250 butiker och restauranger samt ett brett serviceutbud, fortsätter Mall of Scandinavia 
locka branschens mest tongivande aktörer att etablera och testa sina senaste koncept. Nu adderar 
Mall of Scandinavia ett varuhus till butiksmixen när Åhléns etablerar sitt nya citykoncept på en 
6000 m

2 
stor yta i bästa läge.    

 
Åhléns öppning i Mall of Scandinavia blir ett avstamp för Åhléns nya cityvaruhuskoncept och kommer 
sätta standarden för framtida varuhusöppningar. Åhléns satsning med citykonceptet i Mall of Scandinavia 
är den första i ett köpcentrum och varuhuset kommer bland annat innehålla Åhléns Wellness erbjudande 
med 300 m2 träning, yoga och running för den aktiva kvinnan, samt det senaste inom dam, herr, barn 
accessoarer, hem och skönhet, vilket kommer att förenkla, förbättra och förgylla livet för kunderna. 

– Etableringen blir ett bra tillfälle för oss att visa vart Åhléns är på väg strategiskt och sätta standarden för 
varuhusets framtid.  Det gör vi genom att etablera vårt nya citykoncept, med det allra senaste sortiment 
från egna och externa varumärken, samt satsa på nya affärsområden, såsom Åhléns Wellness och vårt 
kafékoncept Café Å lait samt ett nytt barnkoncept, som kommer att rymma allt inom barnens värld såsom 
kläder, heminredning och leksaker, på samma ställe, säger Gregg Mowins, VD Åhléns.  

Mall of Scandinavia kommer vid öppningen 2015 bjuda sina besökare på shopping med flertalet unika, 
lokala såväl som internationella butikskoncept och restauranger samt underhållning i världsklass. Flera 
stora varumärken har tidigare presenterats som klara för Mall of Scandinavia och fler är på ingång.  
Hyresgästerna som är med från start kan påverka utförandet av butikslokalerna redan i byggstadiet vilket 
ger dem stora möjligheter att testa nya butikskoncept fullt ut, något som Åhléns och många andra valt att 
tagit fasta på.  
 
– Varje köpcentrum av internationell klass har ett stort varuhus och Åhléns citykoncept erbjuder 
besökarna en otroligt attraktiv sortimentsbredd. Åhléns prestigeetablering bidrar till vårt mål att skapa 
Skandinaviens nya shoppingdestination, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-
Rodamco.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco 
+46 (0)73 350 60 10, lars-ake.tollemark@unibail-rodamco.com  
 
Monica Hultgren, Informatör, Åhléns AB 
+46 (0) 8 402 81 04, mhu@ahlens.se  
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Kort fakta om Mall of Scandinavia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett urval av redan klara etableringar: 
 

Åhléns Top-Toy Systembolaget 

Starbucks KappAhl Thomas Sabo 

Claire´s Pandora Superdry 

Michael Kors Gant Cubus 

Kicks BikBok Dressman 

Volt Espresso House Carlings 

Odd Molly SOOK O’Learys 

Mango Selected Joe & the Juice 

J. Lindeberg Lindex Synoptik 

Jack & Jones Björn Borg Zócalo 

Hugo Boss Only SF Bio 

Vila Gina Tricot Oxygene 

Vero Moda   

 
 
 

 250 butiker & restauranger  

 4 000 parkeringsplatser  

 7 minuter från Stockholm C  

 IMAX-biograf  

 Unikt service & restaurangutbud  

 Skandinaviens största köpcentrum  

 100 000 m2 shopping  
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