Vi har
plats för
dina idéer!

Testa
din idé, hyr
pop-up

Möt dina
kunder, hyr
eventyta

Väla är ett stort handelsområde, visst. Men det är ju
så mycket mer. Det är en plats för möten, idéer och
upplevelser. Med en enorm mix av människor, produkter
och tjänster. Har du en idé som skulle vilja möta
12 miljoner besökare och personligheter varje år?
SVERIGES BÄSTA SHOPPINGCENTRUM
Förra året blev Väla utsett till Sveriges bästa shoppingcentrum. Vi hade också
landets mest nöjda hyresgäster för tolfte året i rad. Välkommen att bli både gäst
och bäst! Här finns enorma möjligheter för vilken kreativ idé som helst, och
en lämplig yta för den. Vi har både traditionella butiksytor, pop-up ytor och
flexibla avtal som passar alla. Har du en idé så har vi en lösning!
EN REGIONAL MÖTESPLATS
Välas attraktionskraft beror på att det är en stor mötesplats i en framgångsrik
region. Här finns en omtanke om hyresgäster och besökare, och en vilja att
utvecklas när samhället förändras. Därför har utbudet ändrats och blivit bredare
de senaste åren. Servicegraden skruvas hela tiden upp. Här får dina idéer plats.
ALL TÄNKBAR SERVICE
Väla har blivit väldigt mycket mer än bara shopping. Här kan du besiktiga
bilen, klippa dig och kolla blodtrycket. Hit kommer människor för att mötas,
umgås, äta, uppleva, ha kul och uträtta sina skiftande ärenden. Det kommer
27 besökare i minuten till Väla. Hur mycket möjligheter bor det inte i det?

Skånes bästa
mötesplats
Väla utanför Helsingborg har en unik tillströmning av besökare.
Från ett stort upptagningsområde kommer nära 12 miljoner
människor varje år för att shoppa allt de b
 ehöver i våra 200
butiker. De går på olika skönhetsbehandlingar och äter och
fikar i våra restauranger och caféer. Här finns gott om service
och variationen på butikerna är stor: från stora, populära
kedjor till drivna, lokala entreprenörer med unika koncept.
Förnyelse är ett nyckelbegrepp för Väla. Vi arbetar stenhårt
för att alltid upplevas som fräscht och spännande. Event är
en del av den mixen. Vi är alltid intresserade av spännande och
genomtänkta koncept som vill synas hos oss. Utsett till b
 ästa
köpcentrum flera år i rad.
Hos oss har du möjlighet att skapa affärer, uppmärksamhet
och nya kundkontakter. Ta den! Vi hjälper dig att få en större
upplevelse och göra bra affärer bättre.
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Genomsnittlig köpsumma
per besökare på centret i SEK.
I december går siffran upp till 382 SEK.

373
Genomsnittlig
tillväxt i detalj
handeln de
senaste 10 åren.

264,000
Genomsnittlig köpkraft per
person i SEK i vårt primära
upptagningsområde. Cirka 3,2 %
högre än snittet i regionen.

5% 12
46,704
År i rad vi vunnit
Sveriges mest
nöjda hyresgäster.

Högsta besökarantal
under en dag i
köpcentret.

42,848

Genomsnittlig omsättning för
detaljhandel i SEK/m2 i köpcentret.

E6/E4
Unikt läge invid två större motorvägar
nordost om Helsingborgs stadskärna.

361
Öppet nästan alla dagar.

Flexibla ytor med
många möjligheter
Var har ditt företag möjlighet att möta 27 potentiella kunder – i minuten?
Det är inte alltid man förstår behovet förrän man möter erbjudandet.
På Väla finns flera attraktiva ytor för din exponering.
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Entré

Gamla torget

C 10 × 4 m

D 10 × 4 m

Största ytan inne på Väla. Gamla torget ligger i mitten av
Välas i särklass mest trafikerade gångstråk. Här finns stora

Dammen

15+6+6 m2

A

möjligheter att skapa något alldeles extra av din utställning.

Stråket

7 ×4 m

J

Dammen ligger där stråken från entre 4, entré 5
och Gamla torget möts. Ett naturligt nav med fik
och attraktiva butiker runtom.

Det breda och populära gångstråket är en mycket
attraktiv eventyta. Här finns välbesökta butiker,
juicebarer och caféer.

Gången

Ovalen norr

17 m2

B
Det finns en ny yta att hyra i välbesökta gången från
entré 3 in mot Gamla torget. Fråga efter Gången om
du är intresserad.

7 ×4 m

E
Ovalen norr ligger mitt i två av centrets mest trafikerade gångstråk. Här syns du från flera håll.

Stora torget

I1 4 × 4 m

I2 3 × 2 m

H1 4 × 4 m

H2 3 × 2 m

Stora torget ligger intill det mycket populära Restaurangtorget där flera tusen människor väljer att äta, varje dag.

Cirkeln

Ø7 m

Utomhusytor vid entré 4, 5
och 6 samt vid Granngården
Vill, eller behöver du synas ute? Utanför entré 4,
5 och 6 samt vid Granngården har vi plats för
riktigt stora och spektakulära event.

En yta i en mycket välbesökt del av Väla.
Välkommen!

Öppna en Pop-up
på fem korta steg!

1

Du har en idé, och
vill öppna en butik,
hålla ett event eller
marknadsföra ditt
varumärke.

4

2

Sätt igång med
att etablera din
verksamhet.

3

Kontakta oss och
beskriv din idé.

5

Din pop-up
öppnar!

Vi ger dig förslag på
lokal eller eventyta
och information om
hur du går vidare.

Så skapar du ett
framgångsrikt
event eller pop up
Vårt mål är att event- och utställningsytor ska hålla samma höga klass
som det övriga utbudet på Väla. Vi ger dig gärna råd om vad som är
möjligt att göra och vad du ska tänka på. Tänk framförallt på helheten
och våga sticka ut för att skapa uppmärksamhet. Då blir ditt event eller
din pop-up en framgångsrik satsning.
Detta ingår
• El
• Internet (fast lina på vissa ytor)

Mot ersättning hjälper
vi dig gärna med följande
•
•
•
•
•
•

Matta i önskad storlek inom eventy tan
Bord, stolar och annat montermaterial
Scen/podie
Belysning
Ljud
Avspärrningsstolpar.

Vi kan också
• Marknadsföra ert event eller er pop-up på vala.se,
Facebook och Instagram.
• Hjälpa er att nå ut till de 3 000 anställda på Väla via
Välas personalapp.
Till marknadsföring behöver vi material (texter och
bilder) senast en vecka innan event/utställning.
Mejla till info@vala.se

Så fungerar det
• Du har tillgång till ytan från kl 07.00 den första dagen.
Montern ska vara klar kl 10.00 då vi öppnar för
allmänheten.

• Du kan stanna 30 minuter efter stängning. Du kan
köpa extra tid, minst 2 timmar, boka via
centrumbevakning.
• Bilar rullas in via entré 4, senast kl 9 på ankomstdagen.
Att ta in bil eller annat fordon kräver lite extra förberedelser. Ta reda på vad som gäller just ert fordon inför
eventet. Nyckel ska lämnas till Väla Infocenter.
Bilarna rullas ut senast kl 08.15 dagen efter eventet
om inget annat överenskommes.

Ordningsregler
• Produkter eller tjänster får inte konkurrera med våra
fasta butiker.
• Det finns inga baksidor på våra ytor. Alla sidor ska vara
lika fina.
• Tänk stort, men inte högt. Butikerna runt om montern
måste också synas.
• Håll avstånd från fasader och andra hinder. Riktlinjer
från Brandmyndigheten säger minst 3 m.
• Se till att ha bra förvaringsmöjligheter för eventuella
ytterkläder och emballage i montern.
• Kablar ska gömmas så gott det går, gärna under matta.
Tejp får aldrig användas på golvet.
• Vid försäljning ska omsättningen rapporteras senast
den 10:e varje månad till Stefanie. Det gäller oavsett
tiden för uthyrning.

KUNDER BERÄTTAR

Nyvå Fastighetsförmedling vill finnas
där människorna finns
För skånska mäklarbyrån Nyvå
Fastighetsförmedling började
tankarna på pop-up-butik på Väla
med en diskussion om hur man
kunde nå ut till nya kundgrupper.
Kassem Maatouk, verksamhetsutvecklare, berättar om tankeprocessen.

– Det kan vara ett ungt par som ska börja
leta efter hus, eller en äldre person som
funderar på att skaffa något mindre.
Många tittar gärna in när de ändå går
förbi.

– Vi undrade varför det inte finns
mäklarkontor på köpcentrum.
En del tycker kanske det känns lite
komplicerat att gå till mäklare.
Vi vill finnas där människorna finns.

– Efter ett par dagars diskussioner signade
vi kontraktet, och efter ytterligare en
vecka satte bygget igång, säger Kassem.

Nya spontana kontakter
Kassem menar att även om kunderna inte
åker till Väla främst för mäklarärenden
har man genom sitt synliga läge på
centrat möjlighet att väcka tankarna och
skapa en första kontakt. Människor
stannar gärna till för att diskutera sin
bostadssituation.

Snabb process att komma in
När Nyvå hade bestämt sig för att ta
kontakt med Väla gick det snabbt.

– Vi ser att det här gör oss tillgängliga
och synliga. Vi bygger vårt varumärke
och når ut till nya kundgrupper. De
längre öppettiderna hjälper också till att
öka vår servicegrad, och kunderna
uppskattar verkligen att det är så lätt att
parkera precis utanför. Läget på Väla är
helt optimalt. Vi har restaurangtorget
och ett café som grannar, vilket gör det
enkelt att bjuda på kaffe eller lunch
under kundmöten.

Expansion i köpcentrum
i hela landet
Nyvå planerar nu hur deras framtid på
Väla ska se ut.
– Vi har en jättebra dialog med Väla, är
det något vi undrar över så är de bara ett
samtal bort. Vi ser att det här försöket
faller väl ut, och vi vill hyra en permanent
lokal. Just nu diskuterar vi vilken lokal
som passar oss bäst.
Nyvå har planer på att öppna runt 10 nya
kontor runt om i landet inom de närmsta
åren, och i strategin siktar de på att
etablera sig i köpcentrum.

– Det är en nisch där vi är rätt så unika
som mäklare idag, säger Kassem. Vi
förmedlar bostäder till alla, i och kring
Helsingborg. På Väla har vi ett mycket
större geografiskt upptagningsområde
och når ut till fler. Det är roligt att kunna
hjälpa ännu fler kunder med ett av de
största besluten i deras liv.

KUNDER BERÄTTAR

Spabad på Väla
väcker nyfikenhet
för Neptun
– Vi väljer Väla för att vi får bra
exponering för våra produkter och
varumärke”, säger Fredrik Rynge,
butiks- och utställningschef på
Svenska Neptun AB, som säljer
spabad ute och inne.
– Tack vare utställningen når vi
många som kanske inte skulle
komma och besöka oss i butiken.
Den skapar intresse hos dem som
har spa eller pool i tankarna men
inte riktigt kommit till skott än.

Bredare kundgrupp
Svenska Neptun har ställt ut på Väla
regelbundet i 7–8 år, både på eventytor/
pop-up men även i butikslokaler, från
korta perioder som en vecka och upp till
två månader.
– Det som är så roligt med att ha pop-up
på Väla är att kundgruppen är så bred,
allt mellan 20 och 80 år, fortsätter
Fredrik.
– Väla är ett bra ställe att fånga upp
kunden på, då många drömmer om att
skaffa spa eller pool men inte kommer

iväg till någon specialbutik. På Väla ställer
vi främst ut spabad men kunderna kan
förstås få guidning och hjälp med hela
vårt sortiment.

Problemlösning på plats
Fredrik understryker det goda och nära
samarbetet med Välas representanter
och servicepersonal som en stor fördel.
– Det funkar alltid väldigt bra både när vi
ska flytta in och ut, servicepersonalen är
alltid väldigt hjälpsamma. Sedan allt
runtomkring – om vi till exempel behöver
hjälp med att lägga matta på någon yta
så löses det alltid snabbt och utan
problem, tillägger han.

Framtiden på Väla
Svenska Neptun har inga planer på att
sluta med pop-up-butik på Väla.
– Vi är väldigt nöjda med Väla och tycker
det är jättekul att få synas på Sveriges
bästa köpcentrum. Vi har redan bokat
upp nästa säsong och planerar att
fortsätta på samma sätt i framtiden,
vi kör på!

Camilla Malmströms

MILANO

Sömmersk

27
besökare
i minuten
Väla. 200 butiker, 35 olika matställen.
Men också en mängd olika typer av service
som bilbesiktning, frisörer, nagelsalonger,
kemtvätt, skomakare, sömmerska, tandläkare,
vaccination och vårdcentral. Här finns plats
för dig och dina idéer också.

Kontakta oss, låt oss diskutera
din nästa lokal!

Stefanie Tokatlidou, utställningsansvarig
042-24 82 90
stefanie.tokatlidou@skandiafastigheter.se

