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PREMIÄR för Lekia på Bergvik Köpcenter.
25 juli är det invigning av Värmlands nyaste leksaksbutik, Lekia som öppnar sin butik på
Bästa Bergvik.
- Lekia har under 2019 tecknat avtal om 38 nya butiker i Sverige och Norge. Många har
redan öppnat och nu är det dags för ytterligare en Lekia-butik i Karlstad. Vi är väldigt glada
för att öppna en bra fackhandelskedja för leksaker i ett så prisbelönt och välskött
köpcentrum som Bergvik Köpcenter är.
Leken och leksaker är en viktig del i barns pedagogiska utveckling och när man besöker
Lekia ska barnen få se, känna och klämma på det som lockar deras intresse, säger Lekias
VD, Baldvin Georgsson.
-Att Lekia väljer att satsa på Bergvik visar att vi har ett otroligt starkt varumärke. Denna
etablering är helt enligt den linje som vi jobbar efter, att ständigt utveckla, förnya, och
komplettera vårt centra med nya starka koncept som våra konsumenter efterfrågar. Vi vill
alltid erbjuda det bästa och det lilla extra. Genom Lekia breddar vi vårt utbud och blir en
ännu mer komplett handelsplats”, säger Olof Ljungberg.
- Vi driver sedan tidigare Lekia och Babya på Våxnäs och ser mycket fram emot att utöka
med en ny butik i Sveriges mest attraktiva köpcentrum Bergvik. Vi tror fortsatt att de
Värmländska kunderna kommer uppskatta att handla lokalt i fina butiker med ett brett
sortiment, säger Tomas Andersson och Mattias Jarl som är Lekia- och Babya-handlare i
Karlstad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Ljungberg centrumchef Bergvik, 073-944 41 18 olof.ljungberg@newsec.se
Tomas Andersson 0705-65 06 90 och Mattias Jarl 0704-38 97 97, Lekia Karlstad.

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.

