Pressmeddelande 2016-05-xx

Klart för öppning av Pizza Hut i Borlänge
2016 öppnar Pizza Hut i Kupolen i Borlänge. Den nya restaurangen blir Pizza Huts 18:e i
Sverige och den skapar xx-talet nya arbetstillfällen i kommunen. Det första ”spikslaget”
tas den 13 maj och Pizza Hut börjar inom kort rekrytera nya medarbetare.
- Borlänge har varit aktuellt för oss under en lång tid och jag är väldigt glad över att vi snart slår
upp portarna i Kupolen. Vi har hittat en lokal som passar oss perfekt och som kommer kunna
erbjuda xx sittplaster, säger Björn Källström, vd på Pizza Hut.
Det första spikslaget för den nya restaurangen tas den 13 maj och inom kort kommer Pizza Hut
att börja rekrytera ett xx-tal medarbetare för hel och deltidstjänster. Restaurangen kommer att
byggas i södra delen av Kupolen där Stadium Outlet, Vildmarks, Vestlis Fiske och Willys idag är
beläget.
Pizza Hut har funnits i Sverige sedan 1987 och är ett av världens mest välkända varumärken.
Kedjan vill växa och har som mål att öppna 2-3 nya restauranger per år. Restaurangen i Borlänge
är kedjans 18:e etablering. Inom xx år är målet att Pizza Hut ska ha xx restauranger i Sverige.
Pizza Hut och Kupolen bjuder in till spikslaget med bland andra kommunstyrelsens ordförande
Jan Bohman, Pizza Huts VD Björn Källström och stadsarkitekt Arne Ludvigsson.
Plats:
Datum:
Tid:

Kupolen, Borlänge (vid Stadium Outlet)
Fredagen den 13 maj
15:00

För mer information, kontakta:
Björn Källström, vd Pizza Hut, telefon: 08-663 41 67 eller 070-547 74 44,
mail: bjorn.kallstrom@pizzahut.se
Om Pizza Hut
Pizza Hut omsätter cirka 200 miljoner kronor och har 340 medarbetare. Pizza Hut har idag xx restauranger i
Sverige och ägs av NRG Pizza AB. Pizza Hut är en del av Yum!Brands, världens största restaurangföretag med
över 41 000 restauranger. I Yum!Brands ingår även Kentucky Fried Chicken och Taco Bell.

Kupolen ägs och förvaltas av Steen & Ström Sverige AB, som är en del av Steen & Steen & Ström AS,
Skandinaviens ledande köpcentrumföretag med 34 köpcentrum i Sverige, Norge och Danmark, med en samlad
köpcentrumomsättning på över 32 miljarder SEK och med ca 400 anställda. Läs mer på www.kupolen.nu

