PRESSMEDDELANDE 2019-03-27
Lekia öppnar leksaksbutik i Väsby Centrum
I sommar öppnar Lekia ytterligare en leksaksbutik i Stockholmsområdet. Den här gången i Väsby Centrum i norra
Stockholm.
- Lekia har under de senaste veckorna lyckats signera ett stort antal avtal med viktiga och framgångsrika
handelsområden i Sverige och Norge. Vi är väldigt glada för att öppna en bra fackhandelskedja för leksaker i ett
ännu ett stort köpcentrum som Väsby Centrum. Vi tror på att leken och leksaker är en viktig del i barns
pedagogiska utveckling och när man besöker Lekia ska barnen få se, känna och klämma på det som lockar deras
intresse. Vi har nyligen även tagit beslutet att öppna fem Lekia-butiker i Stockholmsområdet varav Väsby
Centrum är en, så når vi ännu fler av vår målgrupp, säger Lekias VD, Baldvin Georgsson.
Butiken planerar att öppna i månadsskiftet juni-juli och kommer att ha Lekias uppdaterade butikskoncept och
brett sortimentsutbud av leksaker för små och stora barn.
- Det ska bli mycket spännande att öppna ytterligare en butik i ett så fint centrum som Väsby Centrum, säger
Bünyamin Ergün som driver Lekia-butiken i Bålsta Centrum sedan 2003. Vi ser att vi kan fylla ett behov och
efterfrågan i Upplands Väsby med upptagningsområde.
- Det är mycket glädjande att vi kan erbjuda våra besökare en leksaksbutik i Väsby Centrum även i framtiden,
säger centrumchefen Maria Helling. Under året ska vi också bygga en ny lekplats i centrumet och bli ännu mer
attraktiva för barnfamiljer så det är helt rätt med en leksaksbutik i vår butiksmix.
För mer information om etableringen i Väsby Centrum, kontakta:
Lekias butiksägare: Bünyamin Ergün, tfn.: 076-222 60 99 mail: balsta@lekia.se
Centrumchef, Maria Helling, tfn.: 076-871 50 81 mail: Maria.helling@vasbycentrum.se

För mer information om Lekias butiksoffensiv och andra satsningar, kontakta:
Baldvin Georgsson, VD (tfn.: 070-3695816, baldvin@lekia.com)
Lekia är Nordens största leksakskedja med 140 butiker i Sverige och Norge samt en omfattande importör av både leksaker och
babyprodukter. Vi avser att för lång tid framöver finnas etablerade på alla intressanta handelsplatser i landet där förutsättningar
med välskötta och inspirerande butiker drivna av engagerade handlare. Samtidigt kompletterar vi den fysiska butiken med
näthandel i både Sverige och Norge, där vi erbjuder våra kunder ett ännu bredare sortiment för upphämtning i butik eller
leverans hem. Vi finns på den lilla orten, i det stora köpcentret och mitt i centrum. Våra butiker kan se olika ut inuti, men alla heter Lekia och
har samma grundsortiment och kundpolicy.
Väsby Centrum blev utsedd till Årets klättrare bland Stockholmarnas favoritcentrum av Evimetrix 2018. Större än jag trodde! Så säger många
vid sitt första besök hos oss. Med strategiskt läge intill E4:an, mitt emellan Stockholm och Arlanda, ca 700 parkeringsplatser, en väl utbyggd
kollektivtrafik med både bussar och pendeltåg, är tillgängligheten mycket stor. Vi har över 6 miljoner besökare varje år jämnt fördelade över
veckans dagar. Här finns ca 80 butiker & matställen i en trevlig miljö. I samma byggnad finns även Upplands Väsbys kommunhus och
Vårdhuset med flera vårdaktörer. Vår affärsidé är att skapa en lättillgänglig mötesplats som sätter kunden i fokus. Genom omtanke ska vi
erbjuda personlig service, trygghet och kunnighet.

