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Synsam öppnar flaggskeppsbutik i Bibliotekstan

Under våren 2019 öppnar Synsam en ny flaggskeppsbutik på Hamngatan 8 i Bibliotekstan. Den drygt
700 kvm stora butiken blir Synsams största satsning någonsin och kommer att erbjuda kunden allt från
ögonhälsa med ögonläkare, till specialavdelning för sportglasögon och inte minst det bredaste utbudet
av solglasögon från världens ledande varumärken.
Marina Kereklidou, Creative Director på Synsam, har varit med och utvecklat Synsams nya butikskoncept och
beskriver det som varumärkets största satsning hittills.
-

“Det är ett naturligt nästa steg för oss att sjösätta en flaggskeppsbutik mitt i Stockholms City, Synsam
Norrmalmstorg. Vårt unika sortiment är noga handplockat från världens ledande varumärken såsom
Prada, Celine och Oscar Eide. I butiken finner du våra optiker som hjälper kunderna att säkra optimal
synkvalitet och våra stilexperter, vars uppgift och passion är att finna rätt bågar till varje kunds unika stil
och livsstil. För Synsam är kundens seende och utseende vår mission, vi vill att du ska se bra och se bra ut!
Synsam Norrmalmstorg kommer att bli ett landmärke och en samlingsplats mitt i Stockholms hjärta.” säger
Marina Kereklidou, Creative director, Synsam Group.
Etableringen av Synsams nya flaggskeppsbutik är ytterligare ett led i Hufvudstadens strategi att fortsätta
utveckla Bibliotekstan till Skandinaviens främsta mötesplats för shopping, mode och
restaurangupplevelser.

-

”Vi är glada över att Synsam väljer Bibliotekstan för sin nya konceptbutik. Etableringen stärker
Bibliotekstan som shoppingdestination och mötesplats och blir ett bra komplement till befintligt utbud.”,
säger Emanuel Westin, Chef Affärsutveckling butik Stockholm, Hufvudstaden.
Bibliotekstan erbjuder det bästa inom svenskt och internationellt mode kombinerat med intressanta och
levande restaurangupplevelser.

För mer information, vänligen kontakta:
Josefin Alteby, Projektledare Marknad & PR, Hufvudstaden.
Tlf: 08- 762 90 76 E-post: josefin.alteby@hufvudstaden.se
När det gäller exklusiv shopping finns det en naturlig centralpunkt i Stockholm: Bibliotekstan. Inom några kvarter finns många intressanta varumärken inom mode,
skor, skönhet och accessoarer – Céline, Chanel, Prada, Stella McCartney, Ralph Lauren, Burberry, Rodebjer, Stone Island, Hope och Byredo 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.

