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Grand Samarkand behåller sin ställning
Det är svårt att hitta ett köpcentrum där så många tycker att det är bekvämt och enkelt att
handla. Grand Samarkand behåller sin ställning från 2013 som det mest uppskattade
shoppingstället i östra Götaland. Så säger senaste Köpcentrumrapporten utgiven av Market
2014.
Men det är långt ifrån bara bekvämligheten som imponerar på besökarna. Mångfaldigt
prisbelönta Grand Samarkand i Växjö får mycket konkurrenskraftiga betyg för allt från
serveringarna till parkeringarna. I rapporten bedöms prisnivå, butiksutbud, bekvämlighet,
trivsel, läge, parkering, serveringar, information, reklam och bemötande. Grand Samarkand
får totalt högst betyg av samtliga köpcentrum och centrumhandelsområden i östra Götaland.
Allra högst betyg får delarna som handlar om parkering, butiksutbud, läge och bekvämlighet.
- Vi är fantastiskt glada och stolta över att återigen få bevis på att det vi gör är rätt. Och fyra
miljoner kan inte ha fel, säger Mats Jäderberg, centrumchef. Grand Samarkand har blivit det
naturliga första valet när det gäller att äta, shoppa och trivas för många i vårt
upptagningsområde. Ser man på besökssiffrorna för årets fyra första månader ligger vi på
plus 6%. Omsättningsmässigt ökar vi 14% för motsvarande period, vilket är mycket
glädjande. Fortsätter vi i den takten närmar vi oss med all säkerhet 4,2 miljoner besökare
innan året är över.
-Att besöka en galleria eller en handelsplats handlar inte längre bara om vad man stoppar i
shoppingkassen – utan lika mycket om vad man stoppar i magen, fortsätter Mats Jäderberg.
Under de senaste åren har restaurangdelen blivit en av de viktigaste delarna för att ge
kunden en positiv upplevelse i köpcentrat. Vårt senaste tillskott We Love Food har fått en fin
början och ett bra drag redan i starten. Tillsammans med våra övriga caféer och
restaurangerna känner vi att vi nu har ett mycket starkt mat och cafékoncept att erbjuda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
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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: 4,1 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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