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Grand Samarkand vinner igen!
Under NCSC Award utsågs igår kväll Mats Jäderberg till Årets Bästa Centrumledare, Swedish Centre
Manager of the year 2015, med motiveringen:
Årets Bästa Centrumledare:
”Årets Centrumledare har med enkelhet, tydlighet och värme skapat förutsättningar för butikerna i sitt
fögderi att blomstra och kunderna benägna att resa ett par extra mil för att shoppa i denna
spännande miljö som på allvar tagit för sig i regionen.
(Årets centrumledare har dessutom ett väl utvecklat splitvision, det måste man ha om man ansvarar
inte bara för ett utan två köpcentrum samtidigt)
Den Centrumledare som tydligt motbevisar ryktet att män endast kan fokusera på en sak samtidigt
heter… Mats Jäderberg!”
Dessutom utsågs även Eurocommercial, fastighetsägare till Grand Samarkand, under NCSC Awards till
Årets Bästa Hyresvärd med följande motivering:
Årets Bästa Hyresvärd:
”Vinnare av kategorin Årets Bästa Hyresvärd är en fastighetsägare som skapat spännande och
välskötta handelsplatser med egna uttryck.
Med en smidig dialog och med förståelse för det som gör ett köpcentrum tilltalande och lönsamt har
denna hyresvärd sedan år 2001 lyckats positionera sina köpcentrum som några av de mest attraktiva i
landet. Årets Bästa Hyresvärd är: Eurocommercial!”
Två nya butikskoncept öppnar
Grand Samarkand i Växjö har under hösten haft en mycket bra utveckling och två nya butikskoncept
kommer öppna på Grand Samarkand innan jul.
Först ut är BR-Leksaker, experter på leksaker sedan 50 år och som öppnar på Grand Samarkand
den 20 november.
Därefter öppnar Levi´s Store, ett helt nytt koncept för Växjö för alla som älskar Levi´s hela
sortiment, butik på Grand Samarkand den 27 november.
- Vi är fantastiskt glada och stolta över att både BR-Leksaker och Levi´s Store etablerar etablerar sig i
Växjö och att de gör det på just Grand Samarkand, säger Mats Jäderberg, centrumchef.
I och med detta blir vårt utbud ännu mer komplett. Grand Samarkand har blivit det naturliga första
valet när det gäller att äta, shoppa och trivas för många i vårt upptagningsområde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Jäderberg, Centrumchef Grand Samarkand
Telefon: 0706-60 01 24
E-mail: mats.jaderberg@newsec.se
Fredrik Forsling, Uthyrningsansvarig Eurocommercial Properties
Telefon: 08-678 53 63
E-mail: fredrik.forsling@ecpnv.com
Snabbfakta Grand Samarkand
Antal butiker: Ca 70 butiker, caféer och restauranger Yta: 34 000 m2 uthyrbar handelsyta varav 24 000 m2 ägs av
Eurocommercial Properties. Parkering: 1500 P-platser Omsättning: ca 1,3 Mdr. Besökare: 4,8 miljoner besökare/år Ägare:
Köpcentrumet ägs av Eurocommercial Properties, en av Europas mest erfarna ägare av köpcentrum. Förvaltning: Förvaltning
sköts av Newsec Asset Management AB som även förvaltar Eurocommercials övriga nio köpcentrum i Sverige.
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