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Stockholm, 21 april 2021 

 

Sverigepremiär för Europas ledande omnikanal-
optiker: Mister Spex öppnar sina första butiker i 
Stockholm 

 

I dag slår Mister Spex upp portarna till sin första butik i Sverige på Drottninggatan i Stockholm. 

Redan den 28 april öppnas en andra butik i Mall of Scandinavia, ett av Stockholms mest 

populära köpcentrum. Mister Spex erbjuder en enkel, digitaliserad shoppingupplevelse med 

trendig design och optikexpertis, både online och nu även i butik i Sverige. Den allra första 

Mister Spex-butiken öppnade 2016 i Tyskland, där företaget i dag har 38 egna butiker. 

 

Mister Spex har varit framgångsrika i Sverige i många år, inte bara med sin egen nätbutik. 

Tack vare ett starkt lokalt team i Stockholm, egen kundservice och lager i Sverige och Norge 

har företaget gradvis kunnat bredda sitt produktsortiment på den skandinaviska marknaden. 

Den nya butiken på Drottninggatan 61 lockar med ett mångfasetterat utbud med över 900 par 

glasögon och solglasögon och en säljyta på 120 m². Butiken i Mall of Scandinavia kommer att  

erbjuda drygt 700 modeller och en säljyta på 60 m². Layouten följer nätbutikens intuitiva design 

och är uppdelad efter bågarnas form, storlek och färg. Naturligtvis kan kunderna också välja 

fritt från hela online-katalogen med över 10 000 modeller och 100 märken. I tillägg till 

professionell rådgivning erbjuder de nya butikerna också synundersökningar. Mister Spex 

satsar på hög kvalitet till ett bra pris och tror på fullständig transparens för dig som köper 

glasögon. Enkelslipade standardglas, inklusive all viktig ytbehandling, ingår alltid i priset. 

 

Mister Spex varierade och modefokuserade sortiment är unikt i optikervärlden, med exklusiva 

modeller och kvalitetsmärken, spännande design från mindre tillverkare och inte minst 

populära klassiska bågar. Här finns alla de märken som är särskilt efterfrågade i Sverige, från 

Ray-Ban, Carrera och Marc Jacobs, via modehus som Gucci, Saint Laurent, Tom Ford och 

Dolce & Gabbana, till trendiga skandinaviska märken som Vasuma, EOE och Chimi. Kunderna 

i Stockholm har visat sig vara särskilt intresserade av lyxmärken och mindre, oberoende 

märken.  

 

”Vi är otroligt glada att finnas på plats för våra kunder med två butiker i Stockholm”, säger 

Mirko Caspar, vd för Mister Spex. ”Vi är redan framgångsrika på den skandinaviska marknaden 

sedan många år med vår nätbutik och våra partneroptiker. Vi har god kännedom om 
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marknaden och sätter alltid kunden i centrum. Eftersom vi är en omnikanal-optiker kan de 

smidigt växla mellan vår onlinevärld och våra fysiska butiker och själva bestämma när, var och 

hur de köper. Vårt mål är att inspirera och göra det roligare och enklare för våra kunder att 

hitta och bära de bågar som passar dem bäst, både online och offline. Och naturligtvis 

samtidigt erbjuda optikexpertis och kvalitetsprodukter.”  

 

Sofia Rundström, Shopping Center Manager för Westfield Mall of Scandinavia, tillägger: “Det 

är verkligen roligt att få vara en del av Mister Spex etablering i Sverige och att de väljer att 

satsa på en fysisk butiksetablering i Westfield Mall of Scandinavia. Varumärket blir ett bra 

komplement till vårt befintliga butiksutbud och vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda 

Mister Spex unika koncept till alla våra besökare.” 

 

Mister Spex, som har sitt huvudkontor i Berlin, tog ett första steg in på den svenska marknaden 

2013 genom att förvärva nätoptikerna Lensstore och Loveeyewear, som nu bedriver sin 

verksamhet under Mister Spex märke. I tillägg till ett innovativt digitalt 3D-provrum erbjuder 

Mister Spex nätbutik möjlighet att låna hem fyra favoritbågar helt gratis och prova dem hemma 

i lugn och ro. Företaget har samarbetat med partneroptiker i Sveriges större städer sedan 

2018.  

 

En intressant utveckling i Sverige: under 2020 valde nästan var sjätte kund blåljusbehandlade 

glas. I dessa tider när många jobbar hemifrån tillbringar vi mer tid framför skärmar, både i 

arbetet och på fritiden. Många väljer då glasögon i stället för linser. Glasögon har blivit den nya 

accessoaren för alla Zoom-samtal. Blåljusbehandling minskar skärmtröttheten, ökar 

produktiviteten och stöder en naturlig sömncykel* – helt i linje med dagens växande 

hälsofokus.  

 

För att värna om våra kunders och våra medarbetares hälsa vidtar Mister Spex omfattande 

åtgärder för att öka säkerheten och hygienen i alla sina butiker. Rådgivning och 

synundersökningar bokas huvudsakligen online.  
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Adress och öppettider för de nya Mister Spex-butikerna:  

Butik 1 (från 21 april) 

Drottninggatan 61 

111 21 Stockholm 

mån - lör 10 - 18 

sön 11 - 17 

 

Butik 2 (från 28 april) 

Mall of Scandinavia 

Stjärntorget 2 

169 79 Solna  

mån - sön 11 - 20 

 

* Studie av prof. Barnes vid University of Washington (https://hbr.org/2020/10/will-blue-light-glasses-improve-

your-sleep) 

 

Om Mister Spex 

Mister Spex grundades 2007 och är ett flerfaldigt prisbelönt företag och Europas ledande omnikanal-optiker. Företaget har stått i 

frontlinjen för branschens omvandling och växt från en renodlad nätaktör till en framgångsrik omnikanal-optiker med över 5 

miljoner kunder, 10 nätbutiker i Europa och egna fysiska butiker i Sverige, Tyskland och Österrike. Eftersom företaget föddes 

online har teknologi och innovation alltid varit en integrerad del av företagets utveckling, från digitala provrum i 2D och 3D till 

smarta visningsfunktioner. Mister Spex strävar efter att göra det enkelt, tydligt och roligt att köpa glasögon genom att kombinera 

ett stort och varierat urval kvalitetsprodukter med optikexpertis via företagets kundtjänst, egna butiker och ett omfattande nätverk 

av partneroptiker.   

 

Kontaktpersoner:  
Katharina Berlet I VP Public Relations I Katharina.Berlet@misterspex.de 

Anastasia Hansen I Senior PR Manager I Anastasia.Hansen@misterspex.de  
www.misterspex.de 
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