
Om Täby Centrum 
1968 uppfördes Täby Centrums första del, den senare delen byggdes 1991 och sedan 2011 har Täby Centrum moderniserats i olika etapper. 
Täby centrum är idag en av Sveriges största köpcentrumanläggningar med en uthyrningsbar yta om 78,000 kvadratmeter. Centrumet har 220 
butiker, restauranger och caféer samt två livsmedelsbutiker. Här finns även en biograf samt andra tjänster som bank och post. Den omfattande 
utvecklingen stod klar under våren 2015 och numera finns totalt 260 butiker. Anläggningen är ett regioncentrum och besökarna kommer från hela 
Storstockholm. Täby Centrum ägs av Unibail-Rodamco. www.tabycentrum.se 
 
 

Om GUESS?, Inc.  
Established in 1981, GUESS began as a jeans company and has since successfully grown into a global lifestyle brand. Guess?, Inc. designs, 
markets, distributes and licenses a lifestyle collection of contemporary apparel, denim, handbags, watches, footwear and other related consumer 
products. Guess? products are distributed through branded Guess? stores as well as better department and specialty stores around the world. As 
of April 30, 2016, the Company directly operated 840 retail stores in the Americas, Europe and Asia. The Company's licensees and distributors 
operated 792 additional retail stores worldwide. As of April 30, 2016, the Company and its licensees and distributors operated in more than 95 
countries worldwide. For more information about the Company, please visit GUESS.com 
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Sveriges första Guess butik öppnar i 
Täby Centrum 
 
Idag öppnar det amerikanska livsstils-och-modemärket Guess sin första butik i Sverige. Den 
238 kvm² stora butiken öppnar vid Täby Centrums stora inomhustorg på plan 1 och kommer att 
erbjuda ett stort utbud av kläder och accessoarer. 

 
Guess grundades i Beverly Hills 1981 och blev snabbt en internationell succé med sina ikoniska 
reklamkampanjer och klassiska denimplagg. Idag är det ett globalt renommerat livsstilsmärke med 840 
butiker i mer än 95 länder 
Guess öppnar nu sin första svenska butik i Täby Centrum med ett brett sortiment i såväl dam som herr 
kollektioner, samt accessoarer. 
 
‒ Täby Centrum är mycket attraktivt för internationella varumärken. Vi är väldigt glada för Sveriges 
första Guess-butik och tycker det är ett utmärkt komplement till vårt redan starka modeutbud, säger 
Erika Lundström, centrumchef i Täby Centrum. 
 
Täby Centrum har haft ett flertal spännande butiksöppningar det senaste året inom för såväl mode och 
skönhet som restauranger och mat. Senast i november öppnade NN07 sin första svenska butik i Täby 
Centrum. För mer information om utbudet vänligen besök http://tabycentrum.se/    

 
 
För ytterligare information: 
Erika Lundström, Centrumchef Täby Centrum 
Tel. 076 525 55 86, E-mail: erika.lundsrom@unibail-rodamco.com  
 
Amelie Argenti, Communication Manager Nordics  
Tel. 076 525 56 06, E-mail: amelie.argenti@unibail-rodamco.com   
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