
POP UP 
Hyr en popup för en lansering, att testa en produkt eller marknad, 

för att driva försäljning eller marknadsföring och synlighet. 
 

Vi har popupbutiker i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. 
 



Stockholm  
 
Skrapan, Götgatan 78                                                 
Yta:  20 kvm                                                                       

Besökare/år: ca 3,3 milj                                                  

Fasadmeter: ca 4 meter                                                       

Hyra/vecka: 5000 kr/vecka

Kontaktperson: Linda Westersten, 08-566 206 04 

Malmö  
 
Gågatan – Södra Förstadsgatan                                                

Yta: 19 kvm

Besökare/år: ca 5 milj

Fasadmeter: ca 2,2 meter

Hyra/vecka: 3 000 - 5000 kr/vecka

Kontaktpersoner:  Lina.seegh@vasakronan.se, 040-691 71 57, 

terese@popupagency.se, 073-808 55 00  

Göteborg 
 
Nordstan, Köpmansgatan 11

Yta: 63 kvm

Besökare/år: ca 3 miljoner/år

Fasadmeter: ca 7,5 meter

Hyra/vecka: 15 000 kr/vecka

Kontaktperson och nr: Eva Techel, 0739-201038 

Stockholm  
 
City,  Regeringsgatan26                                             

Yta:  176 kvm                                                                    

Besökare/år: Hörnet Hamngatan/Regeringsgatan, flöde på  

cirka 45 000 personer dagligen.                                             

Fasadmeter: ca 5 meter                                                       

Hyra/vecka: 20 000 kr/vecka

Kontaktperson: Louise Öberg Axelsson, 070-733 83 03



Magin i det fysiska mötet
 
 

Det fysiska mötet är en kraftfull kanal. Genom att använda våra 

popupkoncept kan ni förstärka en kampanj, testa en ny marknad 

eller förstärka en digital kanal med en tidsbegränsad butik med 

fysisk närvaro och synlighet nära målgruppen. Genom det fysiska 

mötet kan integration med era kunder ske i ett butiksformat som 

ni äger helt själva under den tid ni vill. Samordnat kan man under 

exempelvis en månad finnas på en riktigt attraktiv plats i Sveriges 

fyra största städer samtidigt. Styrkan är att dessa lokaler alltid är 

lättillgängliga och det går att boka upp dem långt förväg.

All-inclusive
 
 

Våra popupbutiker har allt färdiginstallerat – det är bara att ta 

med dina prylar och börja sälja! Exempelvis kassadisk, digitalskylt, 

betallösning med iZettle, lås & larm, nätverk och ljudanläggning 

med Spotify-konto. Om du vill kan även butikspersonal ingå.  

Elabonnemang och bredband

Eluttag/LAN-uttag samt elabonnemang

Lås & larm 

Ett fungerande passersystem, värdeskåp, larm, övervakning
 
 

Multiroom högtalarsystem och Spotify Enterprisekonto 

Finns färdigt i lokalen. Färdiga rättigheter för att spela musik ur 

hela Spotifys musikregister
 
 

Kassa och betallösning 

I lokalen finns en kassadisk på hjul med inbyggda eluttag och en 

yta för profilering. Det finns en färdig betallösning från Izettle.
 
 

Entréskyltning

Ovanför entrén finns ett antal digitala skärmar som ger möjlig-

heter för marknadsföring av logotype eller butiksnamn.

 

Butiksinredning
 
 

Samtliga popupbutiker har en neutral och enkel inredning i vitt.

Väggar

Väggarna är klädda med gips- eller plywoodskivor med ett stål- 

regelverk bakom vilket ger möjlighet för montering av saker på 

väggarna för den som önskar.
 
 

Undertak och belysning

Undertak i nät som man kan hänga saker ifrån. Trefasskenor med 

spotlights med möjlighet till pendlande armatur (LED och halogen-

belysning).
 
 

Golv 

Flytspacklat golv med eluttag och LAN-uttag i en grid om 2x2 me-

ter. Golvet kan användas som det är eller så kan man lägga klick-

golv, matta, måla eller foliera.
 
 

Avskärmning inne i lokalen 

Längs väggarna samt rakt genom lokalen finns gardinskenor med 

en vit gardin som ger möjligheter till avgränsningar, rumslighet 

och uppbyggnad av provrum.

Är du nyfiken och vill veta mer?
 
 

Läs mer på www.vasakronan.se/popup

Obs! Även Uppsala kommer att få en popup inom kort.

 


