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Succé när Mio öppnade i Nacka Forum
Intresset var stort när Mio slog upp dörrarna till sin nya butik i Nacka Forum
under gårdagen, den 23 februari. Butiken är Mios första butik i ett av
Stockholms mest besökta centran, men totalt den 73:e.
- Det känns fantastiskt att vi äntligen har öppnat i Nacka Forum. Vi kommer
betydligt närmare kunden med en riktigt attraktiv butik som är anpassad för
rådande situation och vår strategi att utveckla Mio till Sveriges destination
för möbler och inredning, säger vd Björn Lindblad
Butiken i Nacka Forum är Mios 73:e butik men den första i ett centra i
Stockholm. Den nya butiken drivs av Mio Försäljning AB, som sedan tidigare

framgångsrikt bland annat driver alla Mio-butikerna i Stockholm.
1.100 kvadratmeter möbler och inredning är något färre kvadratmeter än Mio
normalt sett är vana vid. Konceptet är att på lite mindre yta presentera
utvalda favoriter och massor av inspiration – samtidigt låta hela sortimentet
vara köpbart, även det som inte fysiskt finns på plats.
- Sedan det blev officiellt att Mio öppnar en butik här i Nacka Forum har vi
fått väldigt fin respons och samtidigt sett ett stort intresse bland våra
besökare. Möbler och heminredning är populära koncept bland vår kundbas
och det var väldigt roligt att se det positiva mottagandet under
gårdagensöppning, säger Maria Liedbergius, tillförordnad centrumchef i
Nacka Forum
- 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, avslutar vd Björn
Lindblad
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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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