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PRESSMEDDELANDE

Täby Centrum stärker mode och nöjesutbudet
Under september stärker Täby Centrum sitt redan starka utbud inom mode och nöjessegmentet och välkomnar Thernlunds,
Myrorna och The Public Bear Café. Nyöppningarna förstärks kort därefter med Täby Centrums modedagar där modeprofilerna
Niklas Berglind, Josefin Dahlberg och Pamela Bellafesta deltar i en modevisning på inomhustorget den 30/9.

Under september öppnar flera nya butiker i Täby Centrum. The Public Bear Café slog upp portarna redan i början av september och erbjuder ett brett mat –
och dryckesutbud och generösa öppettider. På torsdag, den 21 september, öppnar Myrorna sin butik där de främst kommer fokusera på prylar, kläder,
böcker och mindre möbler. Det kommer även finnas möjlighet att lämna in varor i butiken och förtjänsten går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige.

– Det är viktigt att Täbyborna också får möjlighet att handla kläder och saker på ett mer hållbart sätt, säger Katja Ingman, butikschef för den nya butiken.

Även Thernlunds öppnar den 21 september. Butiken erbjuder ett brett av för både män och kvinnor och kommer vara belägen i det stora modestråket.

– Vi tycker det är otroligt kul att öppna en Thernlundsbutik i Täby Centrum och på så sätt komma ännu närmare våra kunder på norra sidan av Stockholm.
Täby Centrum är ett fantastiskt köpcentrum med ett modernt tänk som lägger mycket fokus på att ge besökarna en shoppingupplevelse i en trevlig
atmosfär, helt i enlighet med Thernlunds värderingar, säger Janne Edlund, VD, Thernlunds

Under slutet av september har Täby Centrum ett extra stort fokus på mode. Modeinstallationer kommer ställas ut i södra gallerian och Niklas Berglind,
Josefin Dahlberg och Pamela Bellafesta kommer delta och kommentera höstens modetrender under en gemensam modeshow den 30/9 kl 12:00 och 14:00.
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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


