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TGI Fridays kommer till Täby Centrum  

 
Den amerikanska restaurangkedjan TGI Fridays expanderar sin verksamhet i Sverige och slår 
nu även upp portarna till sin fjärde svenska restaurang – denna gång i Täby Centrum. 
Invigningen planeras till oktober 2016. 
 
TGI Fridays är en restaurangkedja inom konceptet amerikansk ”casual dining”. Det serveras autentisk 
amerikansk mat med legendariska drinkar som kännetecknas av TGI Fridays personliga stil. Visionen 
är att samla människor för att umgås och fira känslan av att det är fredag hela veckan: ”In here it’s 
always Friday".  
 
– Vi ser med stor spänning fram emot etableringen av TGI Fridays i Täby Centrum, ett köpcentrum 

som håller högsta klass av shopping och upplevelser. Öppningen blir ett viktigt inslag i vår 

expansionsfas och vi ser fram emot att välkomna alla centrumets besökare till vår unika Fridays-

upplevelse, säger Rajko Mink, VD för TGI Fridays Scandinavia.  

 

– Täby Centrum har sedan tidigare flera restauranger av 

internationell karaktär, som CaliBurger och Vapiano. Med 

TGI Fridays utökar vi vårt kafé- och restaurangerbjudande 

och stärker därmed besökarnas upplevelse av en 

internationell shopping- och mötesplats ytterligare, säger 

Erika Lundström, centrumchef Täby Centrum.  

 

Restaurangen öppnar vid Täby Centrums stora 

inomhustorg. Etableringen blir kedjans första svenska 

restaurang som ligger i ett köpcentrum.  

 
 
För ytterligare information kontakta: 
Erika Lundström, centrumchef Täby Centrum 
Tel. 076 525 55 86, e-mail: erika.lundstrom@unibail-rodamco.com 
 
Joel Bergman, marknadschef TGI Fridays Scandinavia 
Tel: 076 082 81 13, e-mail: joel.bergman@fridays.se 

 
Om Täby Centrum:  
Täby Centrum har på några få år gått från att vara ett lokalt köpcentrum till en shoppingupplevelse av internationellt snitt. Apple, Habitat och Tesla 
är några exempel på ikoniska koncept som etablerat sig i centrumet. Därtill erbjuds besökarna svenska varumärken såsom Filippa K och 
J.Lindeberg, samt ett brett restaurang utbud. Visionen är och har alltid varit att vara en internationell shopping- och mötesplats där kunderna får en 
upplevelse i världsklass. Med TGI Fridays nya etablering stärks restaurangutbudet ytterligare och tillför något extra för både barnfamiljen samt till 
lunchgästerna och after-worken. Täby Centrum vann 2015 det prestigefyllda priset Nordens bästa köpcentrum och är i år med och försvara titeln 
igen. 
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