PRESSMEDDELANDE

20190401

Äntligen rullband genom Bästa Bergvik!
Vi kan med en stor glädje meddela att vi snart kommer ha ett rullband som kommer gå
igenom vårt kära Bergvik! Arbetet är i full gång och tanken är att rullbandet ska underlätta
våra kunders shopping i köpcentret.
Att Bergvik är ett stort och avlångt köpcenter är ett känt faktum, och vi har länge letat
efter en lösning för att förhöja våra gästers upplevelse. Efter långa, konstruktiva möten
där flera idéer flugit runt, har vi äntligen landat i ett beslut. Bästa Bergvik kommer nu att
bli det första köpcentret i Europa med ett rullband som kommer ta gästerna från den ena
sidan till den andra. Rullbandet kommer ha två stationer, en i varje ände av köpcentret.
Likt de rullband som ofta återfinns på större flygplatser, kommer Bergviks besökare nu
kunna glida fram genom köpcentret. På så vis kan besökarna spara energi som istället
kan användas till shopping.
”Det här är på begäran av våra kunder. De blir lite trötta i benen efter en lång dags
shopping. Nu vill vi ge något tillbaka och det här känns både modernt och nytänkande”
säger Olof Ljungberg, centrumchef på Bergvik.
Till en början kommer det vara helt gratis att färdas med rullbandet, men efterhand
är tanken att man ska kunna använda resekortet för Karlstadsbuss för att åka med.
Arbetet drar igång direkt och förhoppningen är att man lagom till sommarens första
värmebölja ska kunna glida igenom Bergvik.
Snabbfakta Bergvik Köpcenter
Antal butiker: 80 butiker, caféer & restauranger.
Handelsyta: 54 000 kvm
Parkeringsplatser: 2 200 p-platser
Omsättning: 2,2 miljareder SEK.
Besök: 6,5 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 och 2019
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