
11,3 miljoner ger 
dig bättre affärer



200 butiker. 11,3 milj 
besökare. Öppet 361 
dagar om året.



Skånes bästa
mötesplats
Väla utanför Helsingborg har en unik tillströmning av besökare. 
Från ett stort upptagningsområde kommer nära 11,3 miljoner 
människor varje år för att shoppa allt de  behöver i våra 200 
butiker. De går på olika skönhetsbehandlingar och äter och 
fi kar i våra restauranger och caféer. Här fi nns 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 intres serade av spännande och 
genom tänkta koncept som vill synas hos oss. Utsett till  bästa 
köpcentrum fl era år i rad.

Hos oss har du möjlighet att skapa aff ärer, upp märksamhet  
och nya kundkontakter. Ta den! Vi hjälper dig att få en större 
upplevelse och göra bra aff ärer bättre.

Så många besöker 
Väla handelsområde

PER ÅR

11,3 milj
Så många besöker 
Väla Centrum

PER ÅR

6 milj
VARDAGAR
antal besökare i genomsnitt

13 695 st
HELGER
antal besökare i genomsnitt

17 946 st

Välas upptagningsområde
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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 fi nns fl era attraktiva ytor för din exponering.

Gamla torget
Största ytan inne på Väla. Gamla torget ligger i mitten av 
Välas i särklass mest trafi kerade gångstråk. Här fi nns stora 
möjligheter att skapa något alldeles extra av din utställning.

D  10 x 4 mC  10 x 4 m



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

Stråket 7 x 4 m
Det breda och populära gångstråket är en mycket  
attraktiv eventyta. Här finns välbesökta butiker,  
juicebarer och caféer.

Dammen 15+6+6 m2 

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

I1 4 x 4 m

H2 3 x 2 mH1 4 x 4 m

I2 3 x 2 m

A J



Ovalen norr 7 x 4 m
Ovalen norr ligger mitt i två av centrets mest trafikerade 
gångstråk. Här syns du från flera håll.

Cirkeln Ø 7 m
En yta i en mycket välbesökt del av Väla. Välkommen!

Pop up store 12 m2

Testa din affärsidé i vår Pop up store. Här kan du  
prova nya koncept och visa nya varumärken under  
minst en månad.

Gången 17 m2

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

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.
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BilPartner bygger 
varumärket på vintern
BilPartner är en ständig gäst på Väla under vintern. För det lokala bilföretaget är 
det ett sätt att möta kunder och bygga varumärket inför kommande säljsäsong.

– Att köpa bil är för de fl esta en lång 
process, berättar Ulf Schade, mark-
nadschef på BilPartner i Helsingborg.
– De fl esta som kommer till bilhallen 
har redan bestämt sig för att köpa 
bil och ofta förberett sig noga på 
nätet innan. På Väla blir samtalen 
mer förutsättningslösa och ett sätt 
för oss att påverka i ett tidigt skede 
i köpprocessen. Många kanske inte 
ens är ute efter att byta bil, men vi 
kan alltid så ett frö. Därför ser vi 
aktiviteten framförallt som varu-
märkesbyggande och ett sätt att 
skapa kännedom om vilka bilmärken 
vi säljer och var vi fi nns, säger han.

Stadig ström av intresserade
– Väla har så många besökare att det 
alltid är god tillströmning på intres-
serade, menar Ulf och fortsätter:
– Vi fokuserar på bemanning 
under fredag, lördag och söndag. 
Övriga dagar lyser bilarna oftast 
för sig själva.
Ulfs bedömning är att cirka 60 
procent av besökarna kommer från 
BilPartners upptagningsområde, 
det vill säga nordvästra Skåne med 
bilhallar i Helsingborg, Ängelholm 
och Klippan. Övriga kommer mer 
långväga ifrån, som Halland, Små-
land och östra Skåne.

Två bilar som byts 
ut varje vecka
Under november och februari har 
BilPartner två bilar på plats och 
byter modeller en gång i veckan. Ulf 
Schade tycker att samarbetet med 
Väla fungerar mycket bra:
– Vi har ett fantastiskt bra samar-
bete med Väla, säger han. Det är 
en bra organisation som är tydlig 
och enkel att jobba med. Väla håller 
alltid vad de lovar och Stefanie som 
ansvarar för eventytorna gör ett 
jättebra jobbz.



Kunderna gillar Nespresso 
och Nespresso gillar Väla
Kaff eföretaget Nespresso öppnade en popup-butik på Väla i oktober 2016. 
Initiativet kom från företagets lokala team.

– När vi då tittade närmare på Väla 
såg vi att upptagningsområdet är 
unikt stort, berättar Henrik Friskopp, 
National Boutique Manager för 
 Nespresso i Sverige och Finland.
– Vi förstod att vi inte bara skulle nå 
Helsingborg. Kunder kommer från 
Halland, Småland och östra Skåne 
också, fortsätter han.

Skapar kundbas 
och bygger varumärket
För Nespresso är popup-konceptet 
ett sätt att etablera varumärket och 
skapa en kundbas. Intresset har varit 

positivt från start och etableringen 
har gett stadig positiv utveckling, 
menar Henrik som också ser en 
utveckling med etablering av en fast 
butik i framtiden.
– Vi har hög kundnöjdhet så vårt lo-
kala team fungerar mycket bra. Vi på 
Nespresso är också mycket nöjda 
med Väla-teamet, vi fi ck bra kontakt 
från första stund. Vi försöker också 
hänga med på event och händelser 
på Väla, det är viktigt att vi syns i 
olika sammanhang och att samarbe-
tet fungerar.

Ett komplett handelsområde
En annan fördel som Henrik Friskopp 
ser är butikerna omkring shopping-
centret.
– Väla är ett komplett handelsom-
råde med fl era stora aktörer i direkt 
anslutning till shoppingupplevelsen. 
För oss är det en stor fördel att 
 Elgiganten och Media Markt som säl-
jer våra maskiner ligger precis intill.
– Det fi nns inte så många liknande 
handelsområden i Sverige, avslutar 
Henrik.



Så skapar du ett 
 framgångsrikt event
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 en framgångsrik satsning.

Några goda råd från oss
• Du är hjärtligt välkommen att 

stämma av din monteridé med oss.  
Vi har stor erfarenhet och hjälper dig 
gärna att utveckla idén.

• Det viktigaste är att du profilerar ditt 
företag väl så att kunderna snabbt 
förstår vem du är och varför du är 
intressant för dem.

• En aktivitet av något slag är ett bra 
sätt att bjuda in besökare, som att 
prova din produkt, en enkel tävling 
eller liknande.

• En golvmatta i passande färg ramar 
in eventet. Personalens kläder, möbler 
och accessoarer i er profilfärg 
förstärker det enhetliga intrycket.

• Tänk på att Väla har cirka 15 000 
besökare per dag. Skapa en behaglig 
mötesplats för dig och dina kunder  
så kommer du att lyckas.

Detta ingår
• El
• Internet (fast lina på vissa ytor)

Mot ersättning hjälper  
vi dig gärna med följande
• Matta i önskad storlek inom event ytan
• Bord, stolar och annat montermaterial
• Scen/podie
• Belysning
• Ljud
• Avspärrningsstolpar.

Vi kan också
• Marknadsför ert event 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 
09.30 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 överens
kommes. 

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 Brandmyndig
heten säger minst 3 m.

• Se till att ha bra förvaringsmöjlig
heter 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 
längd på event/utställning.

Boka ditt event  
hos mig
Jag heter Stefanie Tokatlidou och 
hjälper dig med en lämplig plats, ger 
dig tips och råd samt fixar det du 
behöver i tilläggstjänster.

Stefanie Tokatlidou
Utställningsansvarig
Stefanie.tokatlidou@skandiafastigheter.se
042–24 82 90




