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Välkommen till vår shoppingdestination,
Erikslund Shopping Center!
Erikslund Shopping Center är ett inspirerande besöksmål
som hela tiden utvecklas.
Här erbjuder vi möjligheten för er att skapa affärer, väcka
uppmärksamhet, knyta kontakter och skapa det event du önskar.
Vårt mål är att alltid överträffa kundens förväntningar och
skapa ett mervärde för våra besökare.
Vi vänder oss till en bred målgrupp med fokus på ”familjen”,
här kan våra besökare vara sociala och spendera tid med
vänner men vi vill även vara en vän i vardagen genom att
erbjuda bekväm och prisvärd shopping.
Erikslund Shopping Center besöks årligen av över 6,5 miljoner
besökare och det primära upptagningsområdet sträcker sig om
ca 500 000 personer.
Sedan öppningen 2011 så har Erikslund Shopping Center
fått topplaceringar som den populäraste handelsplatsen i
Svealand enligt facktidningen Markets årliga undersökning*.
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PLAN 1

*Sveriges köpcentrum 2018, Market
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PLAN 2
Erikslund Shopping Center erbjuder tillsammans
med IKEA Store en total handelsyta på ca 80 000
kvm, fördelat i två plan varav i IKEA står för hälften
av kvadratmeterna.
Centret är lättöverskådligt för besökaren med en bred
kundgata i två plan och i vardera ände ligger ankarkoncepten IKEA respektive City Gross. Däremellan erbjuder vi en
bred hyresgästmix med ca 80 välsorterade butiker, caféer
och restauranger, från både väletablerade kedjeföretag till
unika butikskoncept.
I Centret har vi totalt 8 stycken eventytor strategiskt
placerade i våra breda kundgator. Dessutom erbjuder vi
eventytor utomhus i anslutning till våra tre entréer. Här
kan ni hyra en egen eventplats per dag, per vecka eller
månadsvis.
Våra eftertraktade eventytor hyrs ut med syfte att skapa
ett mervärde för våra besökare och tillföra en positiv besöksupplevelse.
Se baksida för mer information om våra eventytor på plan
1 och 2, samt utomhus.

FÖR INFO OCH BOKNING
För mer information och bokning av
eventytor, välkommen att kontakta
TRM på Ingka Centres Västerås.
Maila emma.andersson@ingka.com

erikslundshoppingcenter

ÖPPETTIDER

erikslundshoppingcenter

Mån-fre 10-20

erikslundshoppingcenter.se

Lör-sön 10-18
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YTOR PLAN 2

30 kvm

Ja

Mellan infodisken & H&M

13 kvm

Ja

Mitt emot IKEA’s café

14 kvm

Ja

mellan pelare

RÖD YTA

ORANGE YTA

EL

I mitten av centret,

GUL YTA

4

CA STORLEK

PLACERING

Vid hissen till IKEA

Utomhus, röd entré

Utomhus, grön entré

45 kvm

-

Ja

Ja

40 kvm

Ja

-

Ja

PLACERING

CA STORLEK

EL

Utanför Stadium

18 kvm

Ja

6 kvm

Nej

Utomhus, orange entré

8

GRÖN YTA

9

GUL YTA

På gångbron

10

GUL YTA

Utanför Cubus

11

RÖD YTA

Utanför H&M Home

9 kvm

Ja

12 kvm

Ja

ÖVRIG INFORMATION, GÄLLER ALLA EVENTYTOR:
Maxhöjd eventytor: 2 m
Wifi: Gratis Wifi finns i Shoppingcentret
Marknadsföring:
Vid förfrågan finns möjlighet att marknadsföra sig på Erikslund Shopping Centers
Sociala Medier. Marknadsföring på de digitala skärmarna i cenrtet bokas på egen hand.
Kontakt: All In, Jonas Westerlund: jonas.w@adcitymedia.com

