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Elgiganten storsatsar i Linköping
Tisdagen den 25 september kl 08:00 öppnas dörrarna till Sveriges mest moderna
elektronikvaruhus. Trots turbulensen på hemelektronikmarknaden fortsätter
Elgiganten sin satsning och inviger sitt 14:e Elgiganten Megastore i Linköping.
Varuhuset i Linköping är det andra steget i Elgigantens satsning på Östergötland. I juni
invigdes Elgiganten Megastore i Norrköping och varuhuset redovisar en fantastisk
utveckling.
-

Hemelektronikbranschen går igenom ett riktigt stålbad och det har vi fått ett bevis för i
veckan, säger Niclas Eriksson, VD för Elgiganten. Samtidigt har vi stark vind i seglen och
känner oss trygga inför framtiden. Därför kan vi också fortsätta våra satsningar på nya
moderna varuhus, nya tjänster och ytterligare förbättrad service till våra kunder
samtidigt som vi fortsätter att pressa priserna.

I varuhuset finns bland annat två av Elgigantens snabbast växande affärsområden: Epoqkök och Företagsförsäljning (Business to Business).
– Jag ser fram emot att kunna erbjuda Linköpingsborna en helt ny upplevelse genom ett
betydligt bredare sortiment och möjligheten att testa produkterna innan köp, säger Daniel
Prejner Pettersson, Varuhuschef i Linköping.
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Elgiganten Megastore, Linköping:
4000 kvm totalyta
300 kvm köksavdelning med Epoq-kök och smarta kökslösningar
Business center med specialister på företagsförsäljning (B2B)
Entertainment center med 260 kvm spel, film och nöje
HiFi-studio
Beautycenter – utställning med produkter för person- och skönhetsvård
Supportcenter med service och support inom data och tele mm

Satsningen i Linköping har skapat 26 nya arbetstillfällen och kommer även att leda till ökad
efterfrågan på lokala tjänster inom bland annat köksmontering, bud och leveranser.
Ytterligare två Elgiganten Megastores öppnar under hösten, i Malmö och Göteborg
För ytterligare information:
Jessica Wallin, Presskontakt Elgiganten, mobil: 070-359 36 36
Om Elgiganten
Elgiganten är en av Sveriges ledande varuhuskedjor inom hemelektronik och vitvaror och är ett av de bolag som omsätter mest inom
detaljhandeln. Elkjøp-koncernen där Elgiganten ingår omsatte räkenskapsåret 2010/11 21,4 miljarder NOK med ett resultat på 987
miljoner NOK. I Norden finns totalt 289 varuhus och ca 7000 medarbetare. Alla nordiska varuhus försörjs från det 95 000 kvm stora
distributionscentret i Jönköping. Elgiganten etablerades i Sverige 1994 och har i dag ca 2200 medarbetare och 70 varuhus. Elkjøpkoncernen ägs av den brittiska hemelektronikkoncernen Dixon Retail.
För mer information, se: www.elgiganten.se, www.elkjop.no, www.dsgiplc.com

