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Normal öppnar på Bergvik.
Vi kan idag med glädje meddela att ett nytt butikskoncept öppnar på Bergvik inom kort.
13 Oktober slår nämligen Normal upp portarna och etablerar sig på Bergvik Köpcenter.
Normal kommer att flytta in på den yta där JC ligger idag.
”Vi är mycket glada över att kunna knyta till oss ett nytt, starkt och spännande varumärke
som Normal till vårt center och till våra kunder i Bergvik” säger Olof Ljungberg centrumchef
på Bergvik. ”Att Normal väljer att satsa på Bergvik är helt enligt den linje som vi jobbar efter,
att ständigt utveckla, förnya, stärka upp och komplettera vår handelsplats med nya koncept”
Normal öppnade den första butiken i Silkeborg i Danmark i april 2013. Sedan dess har det
gått snabbt och har i dag mer än 100 butiker utspridda i Danmark, Norge och Holland.
I januari 2018 öppnades den första butiken i Sverige. Och sedan dess har det gått snabbt,
butiken på Bergvik blir nummer 24.
NORMAL är en butik som säljer helt normala varor till onormala priser. Alla produkter är
normala saker som du använder i din vardag – t.ex. Ajax till rengöring, Gillette rakgrejer,
hårvård från L’Oreal eller smink från Maybelline.
NORMAL är dock mer än bara fasta, låga priser på vardagens marknadsvaror. Vårt mål är
att du som kund ska få en unik upplevelse varje gång du besöker vår butik. Därför får vi –
utöver vårt vanliga stora, fasta sortiment – hela tiden nya, spännande varor. Det kan t.ex.
vara godis som du har sett utomlands, eller en ansiktskräm som doftar apelsin. Eftersom
vårt sortiment varierar, är det alltid en ny upplevelse att komma in i en av våra butiker,
säger Maria Polias, Business & Marketing Coordinator
”För oss på centrumledningen är det fantastiskt spännande att just Normal blir en av våra
nya spelare i laget. Normals affärsidé är att ge bra priser på marknadsvaror du behöver för
en skönare vardag samtidigt som man vill ge kunden en upplevelse vid besöket, detta
rimmar väldigt bra med vår verksamhet på Bergvik och det vi vill erbjuda våra kunder. Vi
breddar vårt utbud och blir en ännu mer komplett handelsplats”, säger Olof Ljungberg.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Ljungberg centrumchef Bergvik, 073-944 41 18 olof.ljungberg@newsec.se
Maria Polias, Business & Marketing Coordinator, mapo@normal.se

Snabbfakta Bergvik Köpcenter
Antal butiker: Bergvik Köpcenter har 80 butiker, caféer och restauranger. Yta: 54 000 m2´. Parkering: Självklart har vi
gratis parkering, 2200 p-platser. Etableringsår: 1982
Omsättning: 2,2 Mdr. Besökare: 6,2 miljoner besökare. Bergvik Köpcenter ligger längs med E18 där två Europavägar
ansluter norrifrån. Bergvik Köpcenter ligger dessutom vackert beläget vid Vänerns strand.

