
 
 

 
 
 
 

Storslam för Täby Centrum  
- Stockholmarnas favoritcentrum 2013 
 
 
Täby Centrum var den stora vinnaren när undersökningen Stockholmarnas 
favoritcentrum presenterades. Köpcentrumet tilldelades utmärkelsen 
”Stockholmarnas favoritcentrum 2013” baserat på högst Nöjd Kund Index (NKI), följt 
av Nacka Forum och med NK på tredjeplats. Dessutom vann man priset för Bästa 
butiksutbud 2013 och Bästa kommun/regioncentrum 2013.  
 
– Vi är otroligt stolta och glada över dessa utmärkelser! Särskilt då det är kunderna som har 
gjort sitt val. Detta är verkligen ett bevis på att de satsningar vi har gjort i Täby Centrum de 
senaste åren, med ett brett utbud av attraktiva butiker och restauranger samt en mycket hög 
servicenivå, verkligen uppskattas av våra besökare. Vi har velat skapa en helhetskänsla av 
högsta internationella standard, med ett butiksutbud som man inte hittar någon annanstans, 
och där man samtidigt känner sig hemma. Det tror jag är förklaringen till att Täby centrum är 
så populärt, säger Christoffer Lind, Centrumchef, Täby Centrum. 
 
De senaste åren har Täby Centrum utvecklats starkt. Flera internationella varumärken och 
butikskoncept har valt Täby för sina första butiksetableringar i Sverige och Norden som 
Apple Store, Sephora, Hollister och L’Oréal som öppnade världens första L’Oréal Paris 
Boutique i just Täby Centrum. Under 2013 har Täby Centrum dessutom stärkt sitt redan 
väletablerade  butiksutbud inom Mode och Lifestyle med butiker som J.Lindeberg, Odd 
Molly, Lexington och Tommy Hilfiger.  
 
I höstas invigdes den nya södra tillbyggnaden i Täby Centrum med 60 nya butiker och en 
helt ny inredningsdesign, där inga detaljer har lämnats åt slumpen för att skapa en 
inbjudande och samtidigt internationell shoppingupplevelse. Särskild vikt har lagts vid 
serviceutbudet med rofyllda lounger, smartare parkering och en satsning på ett unikt utbud 
av restauranger och en saluhall. Under året fortsätter utvecklingen av Täby Centrum med 
nya spännande butiksetableringar, bland annat i samband med den nya norra tillbyggnaden.  
 

 
För ytterligare information: 
Christoffer Lind, Centrumchef Täby Centrum 
Tel. 0736-623 519, E-mail: christoffer.lind@unibail-rodamco.com  
 
Om undersökningen Stockholmarnas favoritcentrum 
Evimetrix undersökning Stockholmarnas favoritcentrum görs bland konsumenter sedan 1999. 2162 respondenter har svarat på 
frågor om 47 centrumanläggningar. De anläggningar en respondent säger sig besöka mer frekvent har det ställts djupare frågor 
om. Frågorna rör helhetsbetyg, huruvida centrumet lever upp till förväntningar samt hur nära centrumet kommer respondentens 
syn på ett idealcentrum. Svaren ger en sammanvägt Nöjd Kund Index, NKI, för varje centrum.  

 
Om Täby Centrum 
1968 uppfördes Täby Centrums första del, senare utbyggnader har tillkommit 1991 samt 2013. Täby centrum är idag en av 
Sveriges största köpcentrumanläggningar med en uthyrningsbar yta om 65,000 kvadratmeter. Centrumet har 220 butiker, 
restauranger och caféer samt livsmedelsbutiker. Här finns även en biograf samt andra tjänster som bank och post. 
Anläggningen är ett regioncentrum och besökarna kommer från hela Storstockholm. Täby Centrum ägs av Unibail-Rodamco. 
www.tabycentrum.se 
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