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Bergvik breddar utbudet i linje med
framtidens köpcenter.
Bergvik tar ännu ett steg i rätt riktning. Centrat ligger i framkant för vad framtidens köpcenter
kommer att innehålla baserat på kundernas behov och efterfrågan. Till hösten kommer du kunna
träna på Bästa Bergvik. Då öppnar nämligen Nordic Wellness. Friskvårdskedjan är en av Sveriges
största och bästa med 238 gym. Etableringen på Bergvik betyder Värmlands nyaste gym med fokus
utbud, kvalitet, personlighet och inte minst pris.
-

Nordic Wellness vill som alltid vara det bästa alternativet inom träning och hälsa samt
fortsätta vara en snabbrörlig och flexibel utmanare. Målet är att nå 300 klubbar under 2023.
En spännande framtid med andra ord och det känns extra bra att nu kunna erbjuda ett stort
och högklassigt gym i Sveriges bästa köpcenter”, säger Magnus Wilhelmsson, VD på Nordic
Wellness.

I dagens hektiska samhälle är det viktigt med lättillgänglighet. Att öppna upp dörrarna till ett
gym beläget mitt i ett köpcenter innebär närhet till att svettas och må bra. Dessutom är det
lätt att hitta hit, man får tillgång till gratis parkering och möjlighet att kombinera träning hos
oss i samband med sina dagliga ärenden i det för övrigt rika utbud som Bergvik Köpcenter
erbjuder.
-

Vi är mycket glada och stolta över att Nordic Wellness väljer att etablera sig på Bergvik.
Detta visar på att vi har ett starkt varumärke och att vi ligger i framkant med framtidens
efterfrågan. Denna etablering är helt enligt den linje som vi jobbar efter - att ständigt
utveckla, förnya och komplettera vårt centra med nya starka framtidskoncept som våra
kunder efterfrågar. Vi vill erbjuda det bästa och det lilla extra. Genom Nordic Wellness
breddar vi vårt utbud och blir en ännu mer komplett handelsplats. Att framledes kunna
erbjuda våra besökare inspirerande träning och friskvård känns mycket bra i hjärtat”, säger
Olof Ljungberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Ljungberg centrumchef Bergvik, 073-944 41 18 olof.ljungberg@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.

