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Premiär för Ur&Penn på Bergvik.
Vi vill med glädje meddela att ännu ett starkt varumärke nu öppnat på Bergvik. Denna gång
är det kedjan Ur & Penn som valt att etablera sig på Bästa Bergvik!
”Vi är mycket glada och stolta över att Ur&Penn väljer att investera och utöka sitt koncept i
vårt center ” säger Olof Ljungberg centrumchef på Bergvik. ”Att Ur&Penn väljer att satsa på
Bergvik är helt enligt den linje som vi jobbar efter, att ständigt utveckla, förnya, och
komplettera vår handelsplats med nya starka koncept som våra konsumenter efterfrågar.
”Vi vill alltid erbjuda det bästa och det lilla extra” och just Ur&Penn är en butik våra kunder
önskat och frågat efter en längre tid och nu blir det äntligen verklighet!
Ur&Penn är Sveriges ledande butikskedja för klockor och modeaccessoarer. Från ett
prisvärt sortiment hittar du allt från stilrena till sportiga klockor och trendiga accessoarer för
alla. Ta hjälp av vår erfarna personal som erbjuder en hög service och råd för att du ska
hitta just det du söker för din stil. Hos Ur&Penn hittar du varumärken från bl.a. Axcent of
Scandinavia, Black Oak, Citizen, Pulsar, Jacques Lemans, Casio och Regal.
”Vi är väldigt glada att kunna fortsätta våra etableringar på nya unika platser runt om i
landet och på så sätt kunna erbjuda fler att shoppa hos oss på Ur&Penn. Nu ser vi fram
emot att välkomna ännu fler kunder!" säger Ur&Penns marknadschef Johanna Johnson”
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Ljungberg centrumchef Bergvik, 073-944 41 18 olof.ljungberg@newsec.se
Johanna Johnson Ur & Penn, johanna.johnson@uropenn.se

Snabbfakta Bergvik Köpcenter
Antal butiker: 80 butiker, caféer & restauranger.
Handelsyta: 54 000 kvm.
Parkeringsplatser: 2200 p-platser.
Omsättning: 2,2 Miljarder.
Besök: 6,2 miljoner besökare. Bergvik Köpcenter ligger längs med E18 där två Europavägar
ansluter norrifrån. Bergvik Köpcenter ligger dessutom vackert beläget vid Vänerns strand och
utnämnda till Årets Köpcenter 2018.

