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Mio etablerar sig i Nacka Forum med nytt
koncept
"Vi tror på framtiden och investerar i vår kanalstrategi "Ett Mio"", säger vd
Björn Lindblad om att de etablerar sig i Nacka Forum.
Butiken, med nytt mindre koncept på ca. 1.100 kvm, är en förstärkning i
erbjudandet att ge kunderna de absolut bästa förutsättningarna för att skapa
hem att trivas i och vara stolta över. Och portarna slås upp i februari.
Mio öppnar ny butik med nytt koncept i Nacka Forum i februari när den, enligt
Mio, bästa våren någonsin presenteras. Konceptet är att på mindre yta låta
hela sortimentet vara köpbart, men inte fysiskt finnas på plats.

- Idag har vi över 40.000 köpbara artiklar på mio.se, och det är ett ständigt
ökande tal. Den fysiska butiken i en sömlös kombination med e-handeln ger
kunderna de bästa förutsättningarna att investera i hemmet, säger vd Björn
Lindblad

Vd Björn Lindblad
- Vi presterar väldigt bra i Stockholm idag med våra nio befintliga butiker,
och med ytterligare en etablering på en av Stockholms mest besökta
handelsplatser ökar vi tillgängligheten och kommer ännu närmare våra
kunder, säger vd Björn Lindblad
Det nya konceptet tar Mio närmare kunden och redan nu råder diskussion om
ytterligare flera mindre lokaler i Stockholmsområdet. Hyresavtalet har varit
en konstruktiv förhandling med fastighetsägaren för att hitta affärsmässiga
villkor för båda parterna.

- I de här tiderna behövs två parter för att bygga en riktigt attraktiv butik som
är anpassad till rådande situation med hyresnivåer och hyrestider. Och vår
nya attraktiva butik är ytterligare en pusselbit i strategin att utveckla Mio till
Sveriges destination för möbler och inredning, säger vd Björn Lindblad
- I Nacka Forum har vi en stark kundbas som efterfrågar prisvärd och
kvalitativ heminredning. Det känns därför väldigt roligt att äntligen kunna
berätta att möbeljätten Mio öppnar hos oss i början av nästa år, vilket blir ett
härligt komplement till vårt nuvarande butiksutbud, säger Maria Liedbergius,
vice centrumchef i Nacka Forum

Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning
som i nära 60 år har levererat inredningslösningar för hemmet. Mio finns med
butiker på över 70 platser i Sverige samt på nätet med e-handel.
Besök gärna vår hemsida: www.mio.se
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