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Vill du vara med 
och bygga ett starkt

varumärke?

Hej!
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Sveriges 
bästa 
shopping, 
varje dag
Varför går vi till jobbet varje dag? Vad är 
syftet som motiverar oss kliva ur sängen och 
piffa till oss för en ny dag? Jo, för att varje 
dag är en ny möjlighet att skapa nya och 
spännande upplevelser och affärer för alla 
som kommer till Väla. Kunder och anställda, 
hyresgäster, leverantörer och vi som jobbar 
bakom butikerna. Varje dag sköter vi också 

om och utvecklar det vi redan har och är  
bra på. Ordning och reda, snyggt och 
prydligt. Men för att det ska bli aktuellt och 
intressant vågar vi prova nya grepp. Vi vet 
att det bara är genom att försöka vårt bästa 
som vi kan veta hur något tas emot. Vi älskar 
att lyckas! Och vi går alltid vidare för varje 
dag är en ny dag.
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Vi ska 
vara bäst 
på retail i 
Sverige
Vår vision är enkel att säga men verkligen 
 inte enkel att nå eller upprätthålla. Den kräver 
av oss att vi varje dag ger våra hyresgäster 
de bästa förutsättningarna att utveckla sina 
varumärken. Den kräver av oss att alltid 
erbjuda besökarna verkligt bra upplevelser 
genom att både uppfylla deras behov och 
överträffa deras förväntningar. Den kräver 

att vi ständigt utvecklas eftersom ju bättre 
vi blir, desto högre blir förväntningarna. Det 
är det vi gillar med vår vision. Den är verklig, 
precis som vi. Den ger verkliga resultat i 
form av tätpositioner i NKI-undersökningar, 
fler besökare och kölista på starka varu- 
märken som vill etablera sig på Väla.

EVIMETRIX 2016 & 2017

SVENSKARNAS
FAVORITCENTRUM

VÄLA

NKI
VINNARE 

11 ÅR I RAD

VÄLA
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Välentin!
Åh, Välentin! Med dig vid sin sida lever varje 
kvinna upp. Du dyrkar henne och får henne 
att känna sig som drottning och prinsessa på 
samma gång. Med din drastiska humor lockar 
du henne alltid till skratt, hur nere hon än är. 
När hon klagar över sin vikt, näsan, magen, 
håret, brösten eller låren säger du bara: 
”Äsch!” och bjuder henne på praliner.
 
Välentin, du visar henne hur hon tar fram 
kvinnan i sig och får henne att stråla. Du 
omfamnar och bejakar hela hennes kvinnliga 
register, från den goda och självuppoffrande  
modern till den egocentriska tjejen som 
bara vill ha kul.
 
Välentin, du förstår henne precis och  
berättar för henne att ingen någonsin har 
rätt att trycka ner henne. Du visar henne hur 
hon ska ta för sig och gläds med henne när 
hon är kär. Du förbannar svinet som krossar 
hennes hjärta. När hon är nere drar du upp 
henne med en shoppingrunda, som avslutas 
med en drink, eller tre.

Välentin, du är så noga med ditt yttre och 
du klär dig alltid rätt för tillfället. Du ser 

alltid ledig, bekväm och fräsch ut och du  
har osviklig koll på mode och trender. Med 
dig vid sin sida köper hon saker hon aldrig 
vågat köpa annars, och du visar henne  
kombinationer hon absolut inte tänkt sig. 
När du visar henne hur hon ska dra in magen, 
spänna ut brösten, puta med läpparna och 
svänga med höfterna dör hon av skratt.  
Sedan sträcker hon på sig, och blommar.
 
Välentin, du kan dansa hela natten lång.  
Du ser precis vilka killar som spanar in  
henne, och kanske lurar du henne att flirta 
med någon du själv vill bekanta dig med.  
Din kreativitet är absolut gränsöverskridande. 
Dina idéer stannar inte vid mode och smink, 
nej, du vill alltid ha roligt, överallt. Du är 
ständigt på jakt efter sådant som kan  
kanalisera din kreativitet, ny teknik, film, 
konst, litteratur…

Din högsta önskan är att alla människor 
omkring dig trivs och har roligt. För då,   
Välentin, kan du glömma, och gömma dina 
egna avgrunder.
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Välentin är vår 
husgud som 
inspirerar oss  
att vara de vi är.
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Vi är glada, nyfikna
och omtänksamma
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Du vet det där som sitter i väggarna. Det du 
känner intuitivt när du kommer till en plats och 
träffar människorna där. Det som präglar hur du 
blir bemött. Det kallas värderingar och för att 
vara äkta ska de sitta i väggarna. De flesta väggar 
på Väla går förstås att flytta, men värderingarna 
finns där, det lovar vi.

Vi är glada, nyfikna
och omtänksamma
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Glädje
Vi älskar det vi gör! Med kärleken kommer glädjen att varje dag  
förvalta och utveckla Väla så att vi kan vara bäst på retail i Sverige. 
Vi har kul mitt i vardagen och ger av oss själva till varandra och 
andra. Ett leende ger ett leende tillbaka. Det öppnar för kontakt, 
samtal och fina möten.
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Nyfikenhet
Det enda som består är förändring. Våra besökare och kunder är inte ett 
genomsnitt av befolkningen, de ÄR befolkningen. Alla är människor med 
olika behov, förväntningar och uppfattningar. Därför är vi nyfikna. Vi är 
alltid pigga på nya idéer och koncept som fångar allt från flyktiga trender 
till återkommande och vardagliga behov.
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Omtanke
För att orka vara på topp måste vi också visa varandra kärlek och omtanke. 
Vi hjälper varandra, respekterar varandras olikheter och omfamnar våra 
likheter. Vår omtanke sträcker sig också till vår gemensamma miljö. Vi håller 
rent och snyggt. Vi skapar möligheter och jobbar för att vara tillgängliga för 
alla människor, oavsett vem du är.
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Miljö
Miljöarbetet är idag en självklar del av vår verksamhet och en förutsättning för vår 
framgång. De metoder och rutiner som tas fram blir naturliga delar av våra över- 
gripande aktiviteter och processer. Vi har stor möjlighet att påverka både närmiljön 
runt Väla och samhället i stort. Det gör vi genom att använda resurser på ett mer 
effektivt sätt och begränsa vår klimatpåverkan.
 
Väla bedriver ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering där målet är att  
vara självförsörjande av energi inom överskådlig framtid. Vi arbetar progressivt.  
Ett exempel är hur vi arbetar inom avfallshanteringen, där vi minskar miljöpåverkan 
och skapar en hög kostnadseffektivitet.
 
ALLT miljöengagemang sker i ett kontinuerligt samarbete med hyresgästerna.
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Väla-andan
Vi har något alldeles speciellt. Vi har en anda som bygger på att vi är ett team. 
Vi hjälps åt för att skapa generösa upplevelser och ge tillbaka till våra kunder. 
Kundens upplevelse står alltid i centrum, för det är kunden som utvärderar oss 
genom att komma tillbaka. Om vi visar att vi trivs skapar vi trivsel även för andra.
Visst konkurrerar vi också med varandra, men att människor alltid har Väla först  
i tanken när de ska shoppa gynnar oss allihop. Därför rekommenderar vi varandra.
Det är kärnan i Väla-andan. #vi ärVäla
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Självklar
shopping!
På Väla hittar jag det jag behöver, det jag ”villhöver” och det jag drömmer 
om. För alla tillfällen till vardags, fest och högtider finns modet, presenterna, 
maten, drycken och dekorationerna. Jag kan se, känna, prova och få tips 
och råd. Jag möter både varan och människan som kan berätta om den för 
mig. Jag behöver inte vänta. Väla är det självklara sättet att shoppa.
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Väla är shoppingdestinationen som ska vara känd för sin höga klass, varma  
atmosfär och tillgänglighet. Väla är ett komplett handelsområde där människor 
enkelt och med glädje klarar av vardagens bestyr och sätter guldkant på tillvaron  
– vid samma besök. Väla är för livets alla stora och små händelser. Väla har 
belönats med ett flertal priser för utbud, trivsel, service och tillgänglighet. Vårt 
ständiga arbete för trivsel, god service, förstklassigt utbud och tillgänglighet 
gör oss till ledande i nöjd kund-undersökningar år efter år.

Väla ❤ livet
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Väla ❤ livet
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Väla ❤  
lönsam  
shopping
Egentligen talar siffrorna för sig själva, men Väla har fler besökare per år än vad 
Liseberg, Gröna Lund, Kolmården och Astrid Lindgrens värld har tillsammans. Vi  
är en turist- och upplevelseattraktion som lockar miljontals. Besökarna kommer 
främst från nordvästra Skåne, men också Halland, Småland, östra Skåne och  
Danmark. Utgångsläget för hela vår tillvaro är att det ska vara lönsamt att bedriva 
verksamhet här, både för butikerna och fastighetsägaren. Vi har en öppen och 
tydlig dialog där vi lyssnar på varandra. Vår verksamhet utvärderas ständigt och  
vi verkar alla för att uppnå bästa resultatet.
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MILJONER BESÖKARE 
OCH KUNDER VARJE ÅR

11,3
butiker, 
restauranger 
och caféer

ÅRLIG OMSÄTTNING: 

3 miljarder SEK

200
6000 

8 ELBILSPLATSER

GRATIS PARKERINGSPLATSER

GRATIS
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Sveriges 
bästa 
shopping...
Väla bjuder på shopping i världsklass. Här hittar du både internationella kedjor och 
lokala trendbutiker – med allt från mode och skönhet till heminredning och teknik.
Men för att verkligen ta en plats i människors hjärtan måste vi vara mer än shopping. 
Väla ska bjuda på glädjefyllda upplevelser som stärker gemenskap och möten mellan 
människor. Vi ska bjuda på oss själva och ge alla en chans att uppleva något alldeles 
speciellt. Väla ska vara för hela livet. Vi lovar dig Sveriges (och kanske världens)  
bästa shopping.
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...och 
Danmarks!
Vi älskar verkligen Danmark och danskarna älskar oss. Inte undra på det,  
de får ju så mycket mer för sina ”danska dollars” i Sverige. I samarbete med  
ForSea (fd Scandlines) erbjuder Väla ett ”hygge-pris” på färjan Helsingör– 
Helsingborg där ett laddat presentkort på Väla ingår. 
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Väla ❤ att mötas
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Ambitionerna är skyhöga. Väla ska vara guldkant på livet, 
mötesplats och överraskande upplevelser. Varje år bjuder  
vi på event som håller hög klass och verkligen har något  
alldeles extra. Event som engagerar, roar och berör  
tiotusentals människor.

Väla ❤ att mötas
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VÄLA
FASHION

21 OKTOBER
SHOW

Väla Fashion Show är en explosion för alla sinnen. 
Alla som shoppar för 1 000 kr får en biljett till en 
show med några av Sveriges bästa artister och 
dansare som visar Sveriges bästa mode.
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Pink Party – sommarfesten som fick hela 
parkeringen att gunga. Över 15 000 människor 
shoppade för minst 1 000 kr och fick en biljett. 
Pink Party var ett återkommande arrangemang 
2013, 2014 och 2015.
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Våren 2018 var som en enda lång hyllning till kärleken, iallafall på Väla. 
Bröllop, fest och kärlek var ett övergripande tema i många marknads-
föringsaktiviteter. I mars hölls en bröllopsmässa där både Välas butiker 
och bröllopsföretag inspirerade många par. Den 16 juni kulminerade 
kärleksvågen med en bröllopsdag de luxe. Väla hade utlyst en tävling 
där ett par kunde vinna sitt bröllop till ett värde av 100 000 kronor. 
Brudklänning, kostym, accessoarer, håruppsättning, makeup, rakning, 
blommor, lunch med mera – allt ingick och fixades av Välas fantastis-
ka butiker och salonger. Samma dag arrangerades drop in-bröllop på 
Väla där 16 par gav varandra sina löften.

Väla ❤ bröllop
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Alexandra och 
Johannes fick sina 
drömmars bröllop 
och bröllopsfest 
av Väla.
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16 par passade  
på att gifta sig på 
drop in-vigsel.
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Väla ❤ synas
De allra flesta vet vad Väla har att erbjuda, och kommer tillbaka igen och igen. 
En av anledningarna är att vi aktivt putsar på bilden av oss som kreativa, dynamiska 
och överraskande. Vi arbetar mycket medvetet med all marknadsföring och ser till 
att alla kanaler går i takt. Målet med all vår marknadsföring är att vi ska sticka ut, 
kännas igen, ta för oss och framförallt vara tydliga i våra budskap.
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Väla ❤ synas

ANNONSER

VÄLA MAGASIN

DIGITALT

N R  5  20 17
I N S P I R AT I O N ,  S H O P P I N G 
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VälaMagasin

SÄG DET MEDKUDDAR
SÅ BLIR
DU TORR
& SEDD!

VÄLA 
FASHION SHOW
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GOD NATT & DRÖM SÖTT

VI GÖR EN MATRESA

VÄLA ÄR SVENSKARNAS FAVORITCENTRUM FÖR 2:A ÅRET I RAD

#viärVäla

 
VÄLA FASHION 

SHOW
VÄLAFASHION

21 OKTOBER

SHOW

ALLT OM:

VälaMagasin

VCE0071_Vala_magasin_4_2017_uppdaterade bilder2.indd   1

2017-08-30   11:30

16 juni – drop in  vigsel på Väla
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Festsommar!

LÄR DIG ATT  
BLI EN BÄTTRE 
TALARE

SOMMARENS
GLASSIGASTE
REPORTAGE
GÖR DIG 
REDO FÖR 

VälaMagasin
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Färgerna
som lyfter looken

LÖPARTYPER  
VEM ÄR DU?

KÄNDISTÄTT
I BUTIKERNA

5
DE VANN  

10 000 KR & 
SHOPPADE

LOSS      

VCE0068_Vala_magasin_2_2017.indd   1

2017-03-31   16:50:10

N R  4  2 0 1 8
I N S P I R AT I O N ,  

S H O P P I N G 

O C H  I D É .

Dans
feber!

4 VÄNNER
i nöd & lust

HÖSTENS MODE 
DANSAR IN!

BILDERNA FRÅN 
KÄRLEKSFESTEN 

DU ÄR I TRYGGA

HÄNDER PÅ VÄLA!

VälaMagasin

SUCCÉN ÄR TILLBAKA!
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Laddat
f ör fest!

TÄVLA & VINN!
#Välajultröjan 

Sveriges bästa  
köpcentrum
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Väla Magasin är vårt eget magasin för Välas kunder. Allt material, som texter, bilder 
och annonser kommer från Väla. Magasinet ges ut 6 gånger per år med en upplaga 
på 300 000 ex. Den når cirka 700 000 läsare.

Väla arbetar aktivt och medvetet med närvaron på nätet och i mobilen. 
Vala.se är alltid aktuell och inspirerande med många unika besökare dagligen. 
Vi är flitiga i sociala medier som Instagram, Facebook och Snapchat.

VEPOR

Besökarna välkomnas av vepor på fasaden, med aktuella 
bilder och budskap.

Med regelbunden annonsering i lokalpress, både i 
pappers  tidningar och på webben, når vi hela vårt 
upptagningsområde som norra Skåne, södra Halland 
och södra Småland.

S U C C É N  Ä R  T I L L B A K A !

EN EXPLOSIO
N AV 

MODE & M
USIK

SHOPPA 

FÖR 1 000 KR OCH 

FÅ BILJETT!

DAVID LINDGREN • PETRA MARKLUND 
MARIETTE • SAMIR & VIKTOR 

SVERIGES BÄSTA DANSARE 
VISAR MODE FRÅN VÄLA

Två föreställningar, massor av upplevelser.
Show kl 16.00 och kl 20.00. Helsingborg Arena

Läs mer på vala.se
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Sommarfesten 
börjar här

Behöver du ett par nya solglasögon och klänningen för 
sommarfesten? Eller behöver du fixa mobilen, köpa dryck 

till grillningen och prova nya löparskor? På shopping-
destinationen Väla strax utanför Helsingborg kan du välja 

bland 200 butiker – mode, sport, restauranger, hemmafix, 
frisör och skönhetssalonger. Samt, såklart, köpa en riktigt 

god glass. Sväng förbi, sommaren är här! 

VARMT VÄLKOMMEN TILL 
SOMMARENS BÄSTA SHOPPING

VARDAGAR 10–20  
HELGDAGAR 10–18 
GRATIS PARKERING  
VALA .SE
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Välkommen! Väla är nästan alltid öppet.  
Vi vilar bara några stora helgdagar om året.

Måndag–fredag kl 10–20
Lördag–söndag kl 10–18

Väla ❤  
öppet
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Väla ❤  
öppet
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Väla ❤ dig!
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Väla ❤ dig!
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vala.se
#valacentrum
#viärväla


