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Hööks öppnar butik nummer 36 på Kungsgatan, Stockholm City 
 
Hööks Hästsport öppnar den 7 februari sin 36:e butik och denna gång är det på bästa handelsläge 
på Kungsgatan i Stockholm City. Hööks är Nordens största butiks- och distanshandelskedja för 
häst- och hundintresserade. Familjeföretaget startade med sadelmakeri för över 80 år sedan och 
har en gedigen tradition och kunskap inom hästområdet.  
 
Hööks första postorderkatalog gavs ut 1976 och företagets hemsida lanserades 1999 i Sverige, 
Norge, Finland och Danmark. I tillägg till att beställa varor och kataloger får kunderna informat-
ion och tips om hästar och hästutrustning. Hemsidan är idag en av de mest besökta inom häst-
branschen i Norden.  
 
– Det är med stor glädje och stolthet vi nu öppnar butiken mitt i Stockholm City på Kungsgatan, 
som är en av de bästa shoppinggatorna i Sverige. Många kunder har uttryckt sin önskan att vi 
skall öppna en butik i Stockholm City och vi vet därför att butiken kommer att glädja många 
häst- och hundintresserade. Dessutom är vi övertygade om att den kommer att bli ett välbesökt 
resmål för kunder som turistar i staden, säger Joachim Höök, VD i familjeföretaget Hööks. 

Vår målsättning är att med personal som är experter på häst, ge våra kunder det lilla extra gäl-
lande service och kvalitet. Butiken som är i två plan kommer ständigt att fyllas på med nyheter, 
bra erbjudanden och aktiviteter för att ge kunderna lite mer. Med Hööks breda och prisvärda 
sortiment till ryttare, häst och hund så känner vi dessutom att butiken är ett välkommet tillskott 
på Kungsgatan som redan idag har flertalet andra butiker som riktar sig mot sport och fritid.  

I och med öppningen av butiken i Stockholm City består nu Hööks butiksnät av 26 butiker i Sve-
rige, sex i Norge och två i vardera Danmark och Finland. 
 
För ytterligare information, v g kontakta Joachim Höök, 070-651 87 50 eller joachim.hook@hooks.se 
  
 
Hööks är idag störst på försäljning till hästintresserade i Norden. Företaget omsätter drygt 300 miljoner 
kronor och har över 300 medarbetare. Försäljningen sker dels via 36 helägda butiker i Sverige, Norge, 
Finland och Danmark, dels genom egen distanshandel via internet och traditionell postorder. 
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