(Profilbroschyr för Farsta Centrum:)

Guide
till Stockholms största köpcentrum
- 150 butiker & varuhus
- 16 restauranger & caféer
- multinationell torgmarknad
- 1500 p-platser
- European Shopping Center Award 1999
- European Marketing Merit 2001
- Årets Köpcentrum 1999, 2000
- Stockholms Bästa Köpcentrum 2002
FARSTA CENTRUM – värt en resa.

Värt en resa.
Farsta Centrum – ett nordiskt Samarkand; naturskönt beläget mellan Magelungens stränder
och Högdalsbergets hisnande höjder. En tummelplats för huvudstadens mest krävande och
omdömesgilla konsumenter.
Här finns allt!
Den lilla butikens exklusiva sortiment, vägg i vägg med det stora varuhusets mångfald.
De etablerade, internationella varumärkena, parallellt med nya varor och märken.
En ultramodern galleria i direkt anslutning till en sprudlande, exotisk utomhumarknad.
Farsta Centrum välkomnar dig, med samma värme som man mött närmare en halv miljard
kunder under årens lopp!
Sveriges mest berömda köpcentrum.
Farsta Centrum har blivit berömt, både inom och utanför landets gränser. ”European
Shopping Center Award 1999” och ”European Marketing Merit 2001” är exempel på två
internationella utmärkelser. Svensk Handel utsåg oss till ”Årets Köpcentrum” både 1999 och
2000. Och senast – men kanske viktigast – röstade stockholmarna själva fram Farsta Centrum
som ”Stockholms Bästa Köpcentrum 2002”.
Ska du hitta något liknande får du resa till Japan.
Farsta Centrum har gjort intryck på människor även långt utanför Europa. I mitten av
sextiotalet var t ex en delegation från Japan här på studiebesök. Det resulterade i att det idag
finns en identisk Farsta Centrum-kopia i Takanaka City, några mil utanför Tokyo.
Ett Eldorado för den som inte gillar shopping.
Alla gillar inte att shoppa. Barn t ex, har en tendens att mulna när ”åka och handla” kommer
på tal. Därför har vi bullat upp med rader av humörhöjande aktiviteter för de små. I
Pippilandet kan de träffa figurer ur Astrid Lindgrens sagovärld. I Biblioteket bjuder vi på
sagostunder och filmvisning. Till stora helger (påsk, halloween, jul) kommer påskharar, häxor
och tomtar med presenter och överraskningar. Ballonger och godis är andra effektiva mutor.

För den som inte gillar att sitta i knä på tomten kan vi rekommendera en stund i någon av
våra 16 restauranger & caféer. En kall öl, en matbit eller kanske bara en cappucino, har en
omvittnad förmåga att sprida shopping-glädje även till den tveksamme.
(översiktskarta)
Du är här:
(Hoppas vi!)
Fri parkering.
I Farsta Centrum finns 1500 p-platser. Med p-skiva parkerar du gratis i 2 timmar. P-skivor
kan hämtas i receptionen.
Du är inte här?
Ta T-banan (linje XX) till station Farsta.
Ta buss nr 181, 184, 828, 830, 831 eller 833.
Ta pendeltåg till station Farsta Strand.
Öppettider
Måndag – fredag 10.00 – 19.00
Lördag 10.00 – 16.00
Söndag 11.00 – 16.00
Livs har öppet alla dagar 9.00 – 21.00
www.farstacentrum.se
Tel: 08 – 683 14 00
(kartuppslaget)
Hitta rätt.
Farsta Centrum är Stockholms största köpcentrum. Butiksytan är 40 000 m2 (= c a åtta
fotbollsplaner) och det finns 150 butiker att välja ur. Med den här guiden kan du snabbt hitta
det du söker, utan onödiga omvägar.
Börja med att titta efter den kategori du är intresserad av (t ex MODE). Under rubriken finns
butikerna listade i bokstavsordning och i den högra kolumnen ser du i vilken sektion butiken
finns. (JC finns t ex i sektion A).
Om du är osäker på var du befinner dig kan fjärilarnas färg ge dig viss vägledning. Sist men
inte minst, fråga gärna någon av oss 1500 som jobbar här. Vi är glada att hjälpa till.

