
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 
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Tre influencers väljer ut vårens 
trender i Täby Centrum  
 
Mellan 23-26 mars är det modedagar i Täby Centrum. Modeprofilerna Pamela Bellafesta, Gustav 
Broström och Chrystelle Eriksberger har valt ut sina favoriter bland vårens modetrender och 
kommer att vara på plats i Täby Centrum lördag den 25 mars för att dela sina tips. Det breda 
och prisbelönta* butiksutbudet lyfts fram under en modehelg med seminarium, erbjudanden 
och tävlingar.   

Från torsdag 23 mars firar Täby Centrum vårens mode med erbjudanden, trendspaning och 
modeseminarium. Tre välkända modeprofiler och bloggare, Pamela Bellafesta och Chrystelle 
Eriksberger, som båda skriver åt Metro Mode, samt Gustav Broström, från Café, presenterar och 
diskuterar favoritplaggen de handplockat för säsongen.  

Täby Centrum vann nyligen bemärkelsen Stockholmarnas favoritcentrum 2016 och med det 
Stockholms bästa butiksutbud.* Inför modedagarna valde Pamela, Chrystelle och Gustav ett antal 
looks från ett flertal av centrumets 65 modebutiker. Från torsdag 23 mars kommer modeprofilernas 
urval av vårens hetaste mode exponeras på Inomhustorget innan de på lördag 25 mars befinner sig 
på plats i Täby Centrum för att presentera sina urval och dela med sig av vårens modetrender.  
 
För ytterligare information kring Täby Centrums modedagar, seminarier, och tävlingar besök 
http://tabycentrum.se/springfashion  

 
 

*Evimetrix Award 2016. Vinnare av: Stockholms bästa utbud; Stockholmaras favorit centrum. 

 

 

 

För ytterligare information: 
Roger Holmgren, Centrumchef Täby Centrum   
Tel. 076 525 55 86, E-mail: roger.holmgren.contractor@unibail-rodamco.com  
 
Amelie Argenti, Communication Manager Nordics  
Tel. 076 525 56 06, E-mail: amelie.argenti@unibail-rodamco.com   
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