
 
 

Stockholm Quality Outlet är en unik plats för shopping av fler är 200 välkända varumärken i 70 butiker. I en spännande miljö 
med flera kulturminnesmärkta byggnader, har vi skapat en unik kommersiell outlet village som lockar 2 miljoner besökare 
årligen. Vårt strategiska läge i Barkarby Handelsplats, intill E18 vid infarten till Stockholm nås på 25 min från Arlanda, 20 min 
från Stockholm city och inom 2 h restid från oss nås 3,5 miljoner potentiella besökare. Stockholm Quality Outlet är en 
shoppingdestination för både kortväga och långväga besökare. Vi ses!  

 

 
Lyle & Scott satsar på fysisk handel och öppnar sin andra butik 

Efter en mycket lyckad butiksetablering i Mall of Scandinavia under förra året öppnar nu Lyle & Scott 
sin andra butik på Stockholm Quality Outlet. Butiken öppnar under den andra halvan av november. 
Satsningen är ännu ett steg i att stärka varumärket, komma närmare och stärka kundrelationen. 
Butiken, på 147 kvm, är varumärkets första outletbutik utanför Storbritannien.  

Lyle & Scott grundat 1874 i Skottland, ett livsstilsvarumärke med kollektioner för honom och henne, 
träning samt golfspecialiserade plagg. Varumärket säljs i stora delar av Europa, Asien och Australien. 
Ett stort arv inom musiken som återspeglas i kollektionerna. Lyle & Scott är ett varumärke med en 
spännande historia som alltid blickar framåt och vill kännas både modernt och tidlöst.  

”Vi är otroligt glada och stolta över att få öppna en butik i Stockholm Quality Outlet och är övertygade 
om att våra kunder kommer att uppskatta utbud och butiksmiljö”, säger Ted Jöhncke på Proscott, den 
svenska agenten för Lyle & Scott.  

”Vi är stolta att hälsa Lyle & Scott välkomna till Stockholm Quality Outlet”, säger Thomas Malmberg, 
centrumchef för Stockholm Quality Outlet. ”Det stärker vår position inom mode med mycket starka 
varumärken. Vi är norra Europas största outlet med 70 butiker och över 200 varumärken i en unik 
miljö”.  

Liksom konceptbutiken i MOS står retailbyrån Slash.ten för driften och samtliga butiksstjärnor på plats 
i syfte att leverera en kundupplevelse i högsta klass.    

 ”Vi har ett liknande sätt att se på bra retail och service. Vi tror på hög energi, engagemang och fokus, 
precis som Lyle & Scott. Vi gillar konceptet och ser fram emot att få skapa en plats dit kunder kan få 
uppleva varumärket och köpa produkter till bra priser, säger Anton Granlund, VD på Slash.ten.   
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