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100 UF-företag gästar Bergvik på skyltsöndagen
För första gången går Ung Företagsamhet Värmland ihop med Bergvik Köpcenter och anordnar en
julmarknad med UF-företag i centret för att hylla skyltsöndagen och framtidens entreprenörer.
Ca 100 utställande UF-företag kommer söndag den 1 december att finnas på Bergvik och sälja sina varor och
tjänster.
- Vi tror att det här är en fantastisk möjlighet dels för UF-företagen att nå ut till fler kunder genom det här
säljtillfället, men också för alla butiker i Bergvik då UF-företagen hjälper till att få ännu mer folk till
julhandeln, säger projektledare Emma Dorward.
Att julmarknaden skulle vara på just Bergvik köpcenter var självklart för centrumledningen.
- Det här är ju våra nästkommande entreprenörer och såklart vi vill erbjuda dem det bästa skyltfönstret i
Värmland. Att stötta alla dessa härliga ungdomar och ge dem en möjlighet till att visa upp sina fantastiska
företag och idéer är en självklarhet för oss.
Då vi i samband med detta även såg att vi kunde ge våra besökare ett mervärde och ännu en upplevelse vid
sitt besök hos oss på Bergvik, utformar vi mässan till en julmarknad och på skyltsöndagen. Vi ser mycket
framemot denna dag och vår vision är att göra detta event till en tradition och ta begreppet Skyltsöndagen
till en ny innovativ och kreativ nivå i framtiden, säger Ulrika Danielsson och Olof Ljungberg på
Centrumledningen Bergvik Köpcenter.
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För frågor och ytterligare information kontakta:
Emma Dorward - Projektledare och kommunikatör
Ung Företagsamhet Värmland
070 621 11 13, emma.dorward@ungforetagsamhet.se
Olof Ljungberg – centrumchef - Bergvik Köpcenter
073-944 41 18, olof.ljungberg@newsec.se
Ulrika Danielsson – Marknadskoordinator - Bergvik Köpcenter
0706-30 30 94, ulrika.danielsson@newsec.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 Sveriges Bästa Köpcenter både 2018 och 2019.

