Nacka Forum är Stockholmarnas favoritcentrum
STOCKHOLM 31 JANUARI 2013 – Stockholmarnas favoritcentrum är Nacka Forum
följt av NK och Täby Centrum. Detta framgår av Evimetrix undersökning om hur
boende i Storstockholm värderar 48 centrum, gallerior och handelsplatser i länet.
Stockholmarna har utsett ett bästa centrum – alla kategorier – men pris har också utdelats i
fem underkategorier. Det som är viktigast för stockholmarna när de besöker ett köpcentrum
är att centrumet har ett bra utbud av affärer följt av hur trivsamt centrumet är.
Stockholmarna tycker att bästa utbudet finns i Täby Centrum. NK är mest trivsamt men
Åhléns City vinner besöksligan.
- Det känns väldigt roligt att två av våra centrum får ett så fint erkännande av
stockholmarna säger Lena Rune, Nordisk Marknadschef på Unibail-Rodamco som bland
annat äger Nacka Forum och Täby Centrum. Nacka Forum är också Unibail-Rodamcos
första nordiska centrum som – under 2012 – fått en fyrstjärnig kvalitetsmärkning och det är
roligt att se att kunderna uppskattar detta. Att Täby Centrums utbud också
uppmärksammas känner vi oss väldigt nöjda med då vi arbetar aktivt med några av
världens starkaste internationella varumärken som väljer att etablera sina första svenska
butiker hos oss, såsom Apple Store, Sephora och Hollister.
Det är en stor konkurrens mellan länets köpcentrum och den kommer att öka med nya
etableringar och utveckling av befintliga centrum kommande år.
- Vår undersökning ger naturligtvis möjlighet för centrumen att jämföra sig med varandra
men undersökningen ger också möjlighet för det enskilda centrumet att se vad
stockholmarna uppfattar som centrumets styrkor och svagheter – säger Evimetrix VD, Alf
Brydolf-Berg.
Undersökningen är genomförd bland allmänheten i Storstockholm och drygt 1 800 personer
har uttalat sig om 48 centrumanläggningar.
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För mer information om undersökningen vänligen kontakta:
Alf Brydolf-Berg (VD)
Peter Wissing
alf.brydolf-berg@evimetrix.se
peter.wissing@evimetrix.se
08-599 05 178
08-599 05 185
Om Evimetrix
Evimetrix utvecklar kund- och humankapital genom kvalificerade mätningar och
utvärderingar åt aktörer i fastighetssektorn. Evimetrix startade i april 2008.
www.evimetrix.se
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