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Berlin, 25 maj 2022 

 

Premiär i Malmö: Mister Spex öppnar sin tredje butik i 

Sverige 

 

Mister Spex, Europas ledande digitalt drivna omnichannel-optiker, driver den internationella 

expansionen av sitt butiksnätverk med öppnandet av den tredje butiken i Sverige. Efter två 

butiksöppningar i Stockholm för ungefär ett år sedan äger butikspremiären i Malmö rum idag. 

Det innebär att det Berlin-baserade företaget nu driver totalt 59 butiker i Tyskland, Österrike och 

Sverige. 

 

"Vi har varit framgångsrika i Sverige i åratal med vår egen webbutik, vår egen kundtjänst och 

vårt eget lager, och vi kommer att fortsätta att utöka vårt omnichannel-utbud på den svenska 

marknaden i framtiden. Öppnandet i Malmö är ett viktigt steg i vår internationella tillväxtstrategi. 

Jag är mycket glad att vi nu också finns på plats i Sveriges tredje största stad med en egen 

butik, säger Mirko Caspar, biträdande VD för Mister Spex SE. 

 

Den nya butiken i Emporia Shopping Center Malmö, ett av Skandinaviens största köpcentrum, 

erbjuder kunderna ett varierat utbud av glasögon och solglasögon. Sortimentet i butiken följer 

webbutikens struktur och är uppdelat efter glasögonens form, storlek och färg. Förutom 

personlig typ- och specialistrådgivning får besökarna i butiken även tilläggstjänster som 

ögonundersökningar och utprovning av glasögon. Tack vare den konsekventa kopplingen 

mellan online- och offline-världarna drar kunderna även nytta av alla onlinefördelar – som 

transparenta priser inklusive gratis glasögonglas av hög kvalitet1. Kunderna kan även få tillgång 

till hela Mister Spex-sortimentet virtuellt i butiken, som innehåller mer än 10 000 par glasögon 

och solglasögon från över 100 varumärken, inklusive premium- och lyxmärken samt hållbara 

egna varumärken. Detta inkluderar även skandinaviska märken som Chimi, EOE och Vasuma, 

som Mister Spex inte bara erbjuder i Sverige utan även på alla internationella marknader. 

 

För att bekanta sig med den digitala Mister Spex-världen kan medarbetarna i butikerna till 

exempel hjälpa till med att skapa ett centralt kundkonto. På så sätt gör Mister Spex det möjligt 

för sina kunder att själva bestämma var och när de vill köpa sina nya glasögon eller solglasögon 

 
1Alla bågar inkluderar två anti-reflekterande, reptåliga enkelglas i plast (brytningsindex 1,5) som inte är större än 

SPH. +6.0/-6.0 D; cyl. +2.0/-2.0 D. 
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– i butiken, hemma eller på språng via mobiltelefon eller bärbar dator. För att slutföra köpet från 

butiken vid ett senare tillfälle kan kunderna ta med sig produktkort av sina favoritmodeller, som 

innehåller all information om produkten och en QR-kod till webbutiken. 

 

Mister Spex har varit verksamt i Sverige sedan 2012. Till en början fanns företaget representerat 

med sitt online-erbjudande fram till lanseringen av partnerprogrammet för optiker 2018, som nu 

omfattar många samarbetande optiska filialer i alla större storstadsområden. Med ett starkt 

svenskt team, egen kundtjänst och eget lager i Sverige och Norge expanderar omnichannel-

optikern successivt den skandinaviska marknaden för sig själv. De två första svenska butikerna 

öppnades i Stockholm i april 2021. En butik ligger på den populära shoppinggatan 

Drottninggatan. Besökare kan hitta den andra butiken i Mall of Scandinavia. 

 

Adress och öppettider för den nya Mister Spex-butiken:  
 
Mister Spex-butiken Malmö 
Hyllie Boulevard 19 
215 32 Malmö, Sverige 
Mån-Sön: 10:00 till 20:00 
 

 

Om Mister Spex: 

Mister Spex SE (tillsammans med dotterbolagen kallat "Mister Spex") grundades 2007 och är ett flerfaldigt prisbelönt företag som 

har blivit den ledande digitalt drivna omnichannel-optikern i Europa. Mister Spex har legat i framkant för branschens omvandling, 

och har utvecklats från att vara en renodlad onlineaktör till att bli en framgångsrik omnichannel-optiker med mer än 5 miljoner 

kunder och 10 webbutiker över hela Europa, samt ett antal fysiska butiker. Som digitala experter har teknik och innovation alltid 

varit en integrerad del av företagets utveckling, från digitala 2D- till 3D-anpassningsverktyg för glasögonbågar till intelligenta 

surffunktioner. Mister Spex fokuserar på att göra köpet av glasögon till en shoppingupplevelse som är enkel, transparent och 

samtidigt rolig för kunderna – och erbjuder ett omfattande och mångsidigt sortiment av högkvalitativa produkter i kombination med 

omfattande expertis inom optik och rådgivning från kundtjänstteamet, dess egna filialer och ett omfattande nätverk av 

partneroptiker. 

 

Mediakontakt:  

Judith Schwarzer I Head of Corporate Communications I Judith.Schwarzer@misterspex.de  

Thalissa-Jennifer Klaps I Senior Corporate Communication & PR Manager I Thalissa-Jennifer.Klaps@misterspex.de    

 

Mister Spex SE  

Greifswalder Straße 156  

D-10409 Berlin  

Webbutik: https://www.misterspex.se/  
Företagswebbplats: https://corporate.misterspex.com/en/ 
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