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Täby Centrum välkomnar Disney Store
Den 22 september öppnar Disney en Pop Up Store i Täby Centrum. Butiken blir den andra Disneybutiken i Sverige. Sedan
tidigare finns en Disney Store i Mall of Scandinavia.

-        Disney Store är ett välkommet tillskott i vårt breda butiksutbud i Täby Centrum och nyheten har redan mottagits väl av våra besökare. Att öppna en
Disney Store, med all magi som kommer med deras produkter, ligger helt i linje med vår strategi där vi vill bjuda på unika upplevelser för våra besökare.
säger Ulrika Lindros, centrumchef i Täby Centrum.

I Disneys Pop Up Store kommer besökarna hitta mängder av leksaker, presenter, kläder och samlarobjekt inspirerade av de fantastiska sagorna och
karaktärerna hos Disney, Star Wars och Marvel.

Nio av tio av de produkter som säljs i Disney Store går bara att köpa i en Disneybutik.

-        Det känns jätteroligt att få välkomna Täby Centrums besökare till vårt senaste tillskott. Här kommer vi att göra allt vi kan för att inspirera och locka till
lek och magiska upplevelser genom de unika produkter som vi erbjuder i våra butiker, säger Casper Bjorner, vd, The Walt Disney Company Nordic.

Disneys Pop Up Store slår upp portarna den 22 september. I Sverige finns sedan tidigare Disney Store i Mall of Scandinavia samt disneystore.se.

För ytterligare information:
Ulrika Lindros, Centrumchef Täby Centrum
Tel. 076 525 55 86, E-mail: ulrica.lindros@unibail-rodamco.com 

Anna Lignell, Communication Manager Nordics 
Tel. 076 525 56 06, E-mail: anna.lignell@unibail-rodamco.com  

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


