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Elgiganten storsatsar i Kungens Kurva
- inviger Sveriges största Megastore 21 november
Måndag den 21 november kl 07:00 är det stor invigning av Sveriges största
Elgiganten Megastore i Kungens Kurva. – Med de enorma utvecklingsplaner
som finns för Kungens Kurva känns det självklart att det är här kunderna
ska hitta Elgigantens största varuhus, säger Anders Nilsen, VD Elgiganten.
Invigningen firas traditionsenligt med fantastiska erbjudanden.
- Invigningen i Kungens Kurva kommer inte att undgå någon som befinner sig i
Stockholmsområdet, säger Anders Nilsen. Samtliga Elgiganten-varuhus i Stockholm
och Uppsala är med och firar. Det här blir startskottet för årets julhandel för vår del.
Utmärkande för ett Elgiganten Megastore är fler produktspecialister, större
butiksytor, ett bredare sortiment och en möjlighet för kunderna att känna på och
testa produkterna innan köp.
- Ett besök i ett Elgiganten Megastore ska vara en shoppingupplevelse för hela
familjen, säger Anders Nilsen och kunderna verkar uppskatta det. Varje varuhus som
uppgraderats till ett Elgiganten Megastore har ökat kundtillströmningen med i
genomsnitt 30 procent.
Fakta Elgiganten Megastore, Kungens Kurva:
 5 500 kvm totalyta
 1 000 kvm vitvaror varav 300 kvm smarta kökslösningar med Epoq-kök
 Businesscenter med specialister på företagsförsäljning (B2B)
 Entertainmentcenter - 500 kvm spel, film och nöje
 Apple Shop in shop
 HiFi-studio
 Beautycenter – utställning med produkter för person- och skönhetsvård
 Supportcenter med service och support inom data och tele mm
....och mycket mycket mer!
Inom kort invigs Elgigantens 12:e Megastore i Karlstad, därefter går turen till
Norrköping.
För ytterligare information:
Jessica Wallin, Presskontakt Elgiganten, mobil: 070-359 36 36
Om Elgiganten
Elgiganten är en av Sveriges ledande varuhuskedjor inom hemelektronik och vitvaror och är ett av de bolag som omsätter
mest inom detaljhandeln. Elkjøp-koncernen där Elgiganten ingår omsatte räkenskapsåret 2010/11 21,4 miljarder NOK
med ett resultat på 987 miljoner NOK. I Norden finns totalt 289 varuhus och ca 7000 medarbetare. Alla nordiska varuhus
försörjs från det 100 000 kvm stora centrallagret i Jönköping. Elgiganten etablerades i Sverige 1994 och har i dag ca 2200
medarbetare och 70 varuhus. Elkjøp-koncernen ägs av den brittiska hemelektronikkoncernen DSG international plc. För
mer information, se: www.elgiganten.se, www.elkjop.no, www.dsgiplc.com

