
Golden Heights expanderar i Finland och skapar nya arbetsplatser 

Golden Heights driver för närvarande 285 butiker varav 201 i Sverige 
och 84 i Finland. 

En av de finska butikerna, Westerback, etablerat 1897, är inriktat bland 
annat på schweiziska klockor och smycken och har på senare tid 
förbättrat erbjudandet till sina kunder. Affären på Centralgatan 5, 
Helsingfors har nyligen uppgraderats till hög standard och nya attraktiva 
varumärken har tagits upp i sortimentet. Traditionsenligt har Westerback 
fortsatt att sätta kundens intresse först. Genom detta har omsättningen i 
butiken ökat med mer än 20% över de senaste 18 månaderna. 

Westerbacks butik i Helsingfors har alltid haft kunder från hela Finland. 
För att ytterligare förbättra servicen till kunderna har åtgärder vidtagits 
för att expandera verksamheten. Vi är därför glada att kunna meddela 
att avtal har träffats med Stockmann om att öppna nya butiker i 6 
varuhus i Finland. Fyra av butikerna (Helsingsfors, Tammerfors, 
Itäkeskus och Jumbo) öppnar i november 2016 medan Åbo öppnar i 
januari 2017 och Hagalund i mars samma år. Butikerna kommer att 
drivas under namnet ”Westerback 1897” och ge arbete till 30 
årsarbetare.  

”Westerbacks mål är inte att endast sälja klockor och smycken utan att 
tillgodose kundens behov och önskemål. Vi är glada att kunna betjäna 
våra kunder från dessa nya, välrenomerade lokaler och ser framemot att 
göra vårt yttersta för att betjäna kunderna även i fortsättningen”, säger 
Katja Warborn, verkställande direktör, Westerback Oy. 

”Vi fortsätter att genomföra vår strategi med att komplettera vårt eget 
utbud med attraktiva varor och tjänster från hyresgäster. Westerback har 
en lång historia med högklassiga varumärken av klockor och smycken 
och genom samarbetet kan vi erbjuda våra kunder ett ännu större 
sortiment av varumärken av världsklass i både vår flaggskeppsbutik i 
Helsingfors och i övriga varuhus som fortsätter sin verksamhet. 
Westerbacks service koncept uppfyller även bäst Stockmanns 
förväntningar. Vi är övertygande om att vi tillsammans kommer att kunna 
erbjuda våra kunder ännu mer inspirerande shoppingupplevelser under 
ett och samma tak”, säger Seppo Oksanen, kommersiell direktör, 
Stockmann Real Estate. 

För ytterligare information vänliga kontakta: 

 



 

Katja Warborn, verkställande direktör, Westerback Oy, +358 (0) 40 936 
4399 

Seppo Oksanen, kommersiell direktör, Stockmann Real Estate, +350 (0) 
40 587 9305 

 

 

 

 

        

 

          

 


