
 

 
 
 
 
Pressmeddelande 20 september, Stockholm  
 
 
Europas första skogalleria öppnar den 27 september 
– FeetFirst erbjuder 2000 kvm skor på Drottninggatan i Stockholm 
 
Nästa torsdag invigs FeetFirst - Europas första skogalleria. På 2000 kvm fördelat på tre 
våningsplanplan, hittar du allt från trendiga pumps till bekväma promenadskor. Bakom 
satsningen står Nilson Group med butikerna Nilson, Radical Sports, Dinsko, Ecco, Jerns 
och Skopunkten.  
 
– På Nilson Group har vi en vision; fötterna är huvudsaken eller översatt till engelska, ”put feet 
first”. Genom öppningen av FeetFirst erbjuder vi våra kunder en destination där samtliga av 
våra butiker finns representerade. Utbudet blir enormt och jag kan garantera att FeetFirst har  
en sko för alla, i alla prisklasser säger Ingemar Charleson, VD på Nilson Group. 
 
FeetFirst blir Europas enda galleria som bara innehåller skor. Den 27 september klockan 12.00 
slår dörrarna upp på Drottninggatan 50-52. På 2000 kvm ryms sex butiker och närmare 40 000 
par skor.  
 
Kolla in nya skobloggen 
För att inspirera och ytterligare öka intresset för skor i Sverige har Nilson Group varit med  
och startat bloggen www.putfeetfirst.com/blog. Bloggen är ett nytt forum för trendkänsliga 
skoälskare och uppdateras kontinuerligt med det hetaste skomodet från städer som New York, 
London, Antwerpen, Berlin, Köpenhamn och Stockholm. Bloggen innehåller skor från alla 
varumärken och bjuder även på shoppingguider, skolänkar och möjlighet att diskutera skor 
i ett öppet forum. 
 
– Svenskarnas intresse för sko och skotrender bara växer och vi kände att det fanns ett behov av 
den här typen av blogg. Liknande modebloggar som The Satorialist och Facehunter har blivit 
otroligt populära i Sverige. Men till skillnad från de andra modebloggarna har vi valt att 
fokusera helt på skor säger Thomas Nygren, marknadschef på Nilson Group. 
 
Ett skoföretag i stark tillväxt 
Redan 1955 öppnade Rolf Nilsson företaget Skodon i Åskloster vilken kom att bli starten  
för Nilson Group. Idag kommer var tredje par skor som säljs i Sverige från någon av företagets 
240 butiker. Det gör familjeföretaget marknadsledande i Sverige. Förra året nådde man en 
omsättning på 2 miljarder kronor. 
 
För mer information om Nilson Group, kontakta: 
Ingemar Charleson, VD Nilson Group, 0340-86501, ingemar.charleson@nilsongroup.com 
Thomas Nygren, Maknadschef Nilson Group,0340-86520, thomas.nygrem@nilsongroup.com  
 
För pressbilder och intervjuer, vänligen kontakta Jung 
Jeanette Francke, 08-527 080 90, 073-991 07 19, jeanette@jungrelations.com 
 
 
 
 
NILSONGROUP är Skandinaviens ledande skokoncern med butikskedjorna DinSko, Nilson,  
Skopunkten, Jerns och Radical Sports samt med Ecco som franchising. Med 231 butiker i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland omsatte NILSONGROUP 2 miljarder sek under 2006. Genom en  
oslagbar kombination av varumärken under ständig utveckling, fortsätter företaget att expandera.  
We put feet first. 
 


