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Fler butiker väljer Samarkand
Nu avslöjar vi fler spännande varumärken som väljer Samarkand. Multibrand
Shoes är den sista att ansluta sig till den nu kompletta listan av butiker som
öppnar under etapp ett. Dessa är Stadium, Akademibokhandeln, Scorett,
Deichmann, Bergqvist Skor, Foot News, Dressmann och Apoteket. Även Life
kommer att öppna i temporär butik under etapp ett.

S N A BBfak ta
Antal butiker:

Nu kan vi dessutom berätta att några av de butiker som slår upp dörrarna i
etapp tre är Village, Jack & Jones, Vero Moda och Cubus som alla kommer
att finnas på plats i slutet av februari 2011.

Ca 60 butiker

Växjös nya köpcentrum kommer att förändras och byggas ut i fyra etapper
och vara öppet för kunder under hela perioden. Lagom till försommaren 2011
planeras de totalt 22 000 kvadratmetrarna stå helt färdiga. Då får Småland
ett nytt modernt och attraktivt shoppingcentrum med ca 60 butiker samt
restaurang och caféer.

Parkering

Vi kommer att bjuda på en spännande mix av butiker, säger Mats
Jäderberg, centrumchef. Handeln pågår för fullt redan nu, men under
tiden är vi tacksamma för att våra kunder har överseende för den pågående
byggnationen. När alla butiker är på plats kommer vi att kunna erbjuda ett
brett utbud av rolig shopping för hela Småland, avslutar Mats Jäderberg.

Yta:
46 100 kvm
1400 P-platser

Omsättning
Målsättning på 1700 mkr år 3, varav
450 mkr från nya shoppingcentret.

Besökare
Målsättning på 4 miljoner besökare/år

Ägare
Köpcentrumet ägs av Eurocommercial,
en av Europas mest erfarna ägare av
köpcentrum.

Förvaltning
Förvaltning sköts av Jones Lang
LaSalle som även förvaltar Eurocommercials övriga nio köpcentrum i Sverige;
421 i Göteborg, Bergvik i Karlstad,
Burlöv Center i Malmö, Hälla Shopping
i Västerås, Kronan i Karlskrona, Ingelsta
Shopping i Norrköping, Elins Esplanad
i Skövde, Mellby Center i Laholm och
Moraberg i Södertälje.

För mer information kontakta:
Mats Jäderberg, Centrumchef, 0706-60 01 24, mats.jaderberg@eu.jll.com
Martin Bjöörn, Property Director, 08-678 53 60, martin.bjoorn@ecpnv.com

