
Sturegallerian är Sveriges exklusiva shoppinggalleria. Den invigdes 1989 och idag består utbudet av omkring 60 

butiker, välkända restauranger, caféer, nattklubbar och anrika Sturebadet. Sturegallerian är en av Stockholms 

främsta mötesplatser. Den totala omsättningen är ca 815 miljoner (2007) och antalet besökare 6 miljoner 

(2007). Sturegallerian förvaltas och drivs av Jones Lang LaSalle på uppdrag av AXA REIM.  

 
 

 
 
 
Pressmeddelande, Stockholm den 22 januari 2009 

 

Sturegallerian satsar stort på kommunikation  
 

När Sturegallerian nu storsatsar på kommunikationen, är nyckelorden helhet och 
långsiktighet. Uppdraget har efter en noggrann urvalsprocess gått till Prime och 
innefattar all kommunikation.  
 

Det övergripande målet är att vara den självklara destinationen för landets mest köpstarka och 
kräsna besökare.  
 
– I Sturegallerian ska de som jobbar, bor och rör sig i området kring Stureplan finna det som 
de verkligen önskar. Saker som man inte hittar någon annanstans i Stockholm eller i Sverige. 
Exklusiviteten ligger i det traditionsrika, utvalda och annorlunda, säger Pernilla Karvia, 
centrumchef för Sturegallerian. 
 
Med sin placering i Stockholms absoluta centrum, är Stureplan och Sturegallerian inte bara en 
geografisk mittpunkt, det är troligen också den starkaste inhemska symbolen för en urban 
livsstil. Hur ett sådant känt och levande landmärke med landets kräsnaste målgrupper 
marknadsförs kräver både lyhördhet och nytänkande. Kommunikationssatsningen kommer att 
löpa som en röd tråd genom verksamheten och under lång tid. 
 
– Utan att avslöja några prislappar så utgör omfattningen av arbetet rör något av en 
rekordsatsning. Jobbet görs inte av en enstaka annons- eller pr-kampanj då och då. Allt måste 
hänga ihop, från hur vi stöder butiksinnehavarna till taktiska marknadsaktiviteter. Förmågan 
att tänka helhet och skapa integrerade lösningar är ett skäl till varför vi valde just Prime, säger 
Pernilla Karvia. 
 
 

Avtalet mellan Sturegallerian och Prime undertecknades i december och omfattar allt från 
varumärkesarbete till taktiska kommunikationsinsatser. 
 

– Vi är naturligtvis glada för att Sturegallerian valt Prime. Sturegallerians kundmålgrupper 
och butiksinnehavare, har koll och förväntar sig det bästa, vilket i sin tur ställer höga krav på 
oss, säger Anna Hultman projektledare för Primes arbetsgrupp. 
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