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Chanel öppnar butik i nya Hansa i Malmö
Chanel väljer att öppna butik för mode och skönhet i Hansa i Malmö. De slår upp dörrarna till sin nya
butik under hösten. Tillsammans med andra starka varumärken i Hansa skapas en internationell och
intressant mix av modevarumärken för malmöborna och besökande att välja bland.
-

Under augusti och september öppnades flera nya butiker med kända varumärken, tex Spirit,
Marty, Gant och Scotch & Soda i Hansa. I slutet av oktober öppnar större delen av entréplanet i
varuhusdelen med flera nya koncept för Hansa. Det känns oerhört bra att nu kunna fullfölja våra
planer och erbjuda Malmö ett varuhus i nya Hansa, med brett modeutbud och med ett stort
modevarumärke som Chanel, säger Therese Rattik, VD på Areim.

Areim förvärvade Hansa i Centrala Malmö hösten 2014 med idén att förädla och utveckla det
historiskt starka handelsläget som Hansa har. Förändringsarbetet genomförs i samarbete med HEA
Property Partner.
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Jens Halvarsson, HEA Property Partner
Utvecklingsansvarig
Mob: 070 221 41 95
Email: jens.halvarsson@heapp.se

Om Areim
Areim grundades 2003 och är fondförvaltare och rådgivare i fastighetsbranschen. Areims
organisation har omfattande erfarenhet av att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter för att
skapa högkvalitativa lokaler. Areim skapar unika fastighetskoncept, och genom egen finansiering och
kundnära arbetssätt skapas lönsamhet för kunder, partners och investerare. Läs mer på
www.areim.se
Om HEA Property Partner
Ett sedan många år sammansvetsat team från fastighetsindustrin, med ett marknadsledande track
record inom förvaltning, uthyrning, förädling och utveckling av köpcentrum, volymhandel,
citygallerior, varuhus, kontor, hotell, samhällsfastigheter och bostäder. Teamets unika erfarenheter
kommer att stå som garant för framtida värdeskapande www.heapp.se
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