
 

 

 

Deichmann satsar på Kristianstad och öppnar butik i 
samband med invigningen av nya C4  
 

Torsdagen den 20e september, när nya C4 i Kristianstad invigs, öppnar även Deichmann butik där. 
Kristianstad är en given plats för Europas största skohandlare att presenterar sitt omfattande 
sortiment på. Förutom highlights från den senaste kollektionen kommer kunderna att upptäcka chica 
accessoarer som bälten och väskor samt det tidlösa basutbudet av skor som finns i alla Deichmann-
butiker. Deichmann grundades för 105 år sedan i Tyskland och ägs till 100 procent av 
grundarfamiljen.  
 
Butikschef blir Therése Brandt som jobbat hos Deichmann i Löddeköpinge sedan 2009 och som 
känner varumärket, sortimentet och kunderna väl. Therése Brandt får nu i samband med öppningen i 
Kristianstad en egen Deichmann filial som butikschef. ”Vi på Deichmann jobbar med Rack Room-
konceptet som gör det enkelt för kunder att bläddra i Deichmanns skovärld och hitta det de längtat 
efter. Det är ett bra sätt att lyfta fram attraktiva modeskor till överkomliga priser och kunderna har 
lätt att hitta på de överskådliga hyllorna där skorna står uppradade efter modell och färg i 
originalboxen. Shopping hos oss är enkelt och smidigt, kunden kan omedelbart se om skon finns i 
önskad storlek, jämföra, prova och välja i lugn och ro. Skulle ett par skor från den aktuella 
kollektionen vara utsålda i din storlek, kan du alltid be personalen om att få skorna i rätt storlek 
skickade till dig. Tjänsten kallas Right Size Delivery, är gratis och du kan räkna med att få varan inom 
ett par dagar, ” berättar Therése Brandt, butikschef. 
 
Med 28 butiker över hela Sverige och onlineshoppen www.deichmann.com, erbjuder Deichmann 
skor för alla åldrar. Perfekt stylad för affärsmöten, vardag och fest finns det massor att välja från i 
höstens kollektion med Dad Sneakers, Sock Boots, Rocky Boots och snörkängor - inga problem med 
märken som 5th Avenue, Catwalk eller Graceland. För männen finns också ett stort utbud med fina 
vardagsskor från Memphis One, Venice och AM Shoes. Dessutom ingår sneakers från Nike, Adidas 
och Fila i Deichmanns breda sortiment.  
 
Rätt skor för känsliga barnfötter är tillgängliga bl.a. från Vty och Kavat. För hela DEICHMANN-
kollektionen gäller företagets filosofi: Här kan kunden hitta fashionabla skor av bra kvalitet till ett 
mycket rimligt pris. Detta görs genom direkt inköp från mer än 400 tillverkare runt om i världen utan 
mellanhänder. Så modellerna från alla märken är konsekvent billiga. Deichmann-designers orienterar 
sig vid de senaste trenderna när de arbetar med kollektionen. Modemedvetna kunder hittar alltid 
den senaste säsongens design och färger - nya accenter bland Deichmanns skor. 
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DEICHMANN SE med huvudsäte i Essen (Tyskland) grundades 1913 och ägs till 100 procent av 
grundarfamiljen. Företaget är ledande på den europeiska marknaden när det gäller detaljhandel med skor och 
har över 38 000 medarbetare över hela världen. Under namnet DEICHMANN finns det filialer i Tyskland, 
Frankrike, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Storbritannien, Italien, Kroatien, Litauen, Österrike, 
Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Sverige, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet och 
Ungern. Dessutom är koncernen representerad i Schweiz (Dosenbach/Ochsner/Ochsner Sport), i 
Nederländerna (vanHaren) och i USA (Rack Room Shoes/Off Broadway). I Tyskland hör dessutom Roland SE 
till koncernen. Med MyShoes SE är företaget representerat i Tyskland, Österrike och Schweiz. På den svenska 
marknaden har Deichmann 28 butiker samt e-handel på Deichmann.com. 

 
 
 
 
 


