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Bibliotekstan välkomnar Eataly till Stockholm.
Vi är glada över att få välkomna Eataly till Sverige och Bibliotekstan. Konceptet är ett
”matvaruhus” som innefattar restauranger, barer, caféer, matmarknad och husgeråd och
kommer att öppna på c:a 3 000 kvm på adressen Biblioteksgatan 5 i Bibliotekstan under hösten
2017.
Under hösten 2017 öppnar Eataly ett 3 000 kvm stort mattempel – självklart med tydlig Italiensk prägel
– på Biblioteksgatan 5 i Stockholm. Konceptet innefattar bland annat restauranger, barer, caféer, en stor
matmarknad och husgeråd. Etableringen av Eataly ligger helt i linje med fastighetsbolaget
Hufvudstadens strategi att samla de mest intressanta varumärkena inom design och mode, samt
spännande restaurangkoncept i kvarteren som utgör Bibliotekstan.
- I partnerskap med ett av Italiens starkaste varumärken, Eataly, har vi fått förtroendet att flytta in i en
av Stockholms absolut vackraste och bäst belägna lokaler. Med italiensk passion och svensk envishet
önskar vi ge det bästa av Italien, säger Pelle Lydmar, VD och delägare, Eataly Sverige.
Bibliotekstan är Stockholms självklara shoppingdestination och ett område där mode och accessoarer
blandas med restauranger, caféer och spännande butiker. Målet är att Bibliotekstan ska vara
Skandinaviens bästa shoppingområde.
- Vi är glada över att kunna välkomna Eataly till vår fastighet i Bibliotekstan för sin etablering i Sverige.
Vår strategi för Bibliotekstan är att skapa inspirerande shopping med en mix av svenska och
internationella premium- och lyxvarumärken och därtill passande caféer och restauranger som gör
området dynamiskt och levande. Eataly kommer att lyfta matutbudet i området, säger Emanuel Westin,
Chef Affärsutveckling butik, Stockholm, Hufvudstaden.
Den första Eataly öppnade 2007 i Turin och varumärkets kanske mest kända enhet öppnade på
Manhattan i New York 2010. Eataly finns i dag över hela världen i städer som Tokyo, Istanbul och
Chicago. Eataly Sverige ägs av det italienska moderbolaget, Pelle Lydmar och Salvatore Grimaldi.

För mer information vänligen kontakta:
Louise Severin, Projektledare Marknad & PR, Hufvudstaden: tfn: 08-762 90 76
louise.severin@hufvudstaden.se

När det gäller exklusiv shopping finns det en naturliga centralpunkt i Stockholm: Bibliotekstan. Inom några kvarter finns snart sagt alla intressanta namn och
varumärken inom mode, skor och accessoarer – Chanel, Prada, Stella McCartney, Ralph Lauren, Burberry, Marc Jacobs, Our Legacy, Rodebjer, Byredo och Filippa K
för att bara nämna några. I det cirka 30 000 kvadratmeter stora området finns 120 butiker. Tillsammans omsätter de omkring 1, 5 miljarder kronor per år.
Välkommen till modekvarteren. Välkommen till Bibliotekstan.

