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HIGH STREETS -
-

-
-

door de crisis is de ontwikkeling uitgesteld) wordt gestart met 

-

-

vat ik zijn verhaal samen. Mogelijk wacht !e Sting een grote 
internationale toekomst na gebleken succes in Londen. Hoe-
wel er ook al vestigingen in Duitsland zijn, is Londen toch 

SSM Retail Platform doet Londen aan 

Westfield Mall: massief en   magisch tegelijk

SSM Retail Platform heeft in november Londen 

aangedaan met een zogenaamde ‘Quick Trip’. Je 

kunt zeggen wat je wilt, maar Londen is wel de 

belangrijkste stad van Europa. Qua economie. 

Qua financiële dienstverlening (ook in deze tijd!). 

Qua aantal inwoners. Qua inkomen naar inwoner. 

Qua alles eigenlijk. Zelfs op culinair gebied. En 

zeker ook qua retail. Waar Groot-Britannië als we-

reldmacht na de Tweede Wereldoorlog snel aan 

invloed inboette, is er sinds begin jaren negentig 

sprake van een (in goed Nederlands) ‘revival’. Met 

Londen als uithangbord van het land. Of zelfs van 

Europa (en de wereld). Londen is modehoofdstad. 

Winkelhoofdstad. Uitgaanshoofdstad. Noem het 

maar op. Reden genoeg om Londen te bezoeken. 

Al is het alleen maar als winkelprofessional. De 

SSM had dan ook een prachtig doel uitgekozen. 

Waarbij de opening van Westfield Mall uiteraard 

een prachtige directe aanleiding vormt. 

DOOR HANS VAN TELLINGEN (*)
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ETALAGES 
-

vele etalages die soms uitzonderlijk zijn vormgegeven. Zoals 

-

-

herkenbaar is als winkel. Je moet maar durven. 

WESTFIELD MALL: MASSIEF MAAR MAGISCH 
-
-

-

Het centrum heeft in een jaar tijd meer dan "# miljoen bezoe-
-

-
-

-

Street) en de horecastraat. 

dat is het enige nadeel) aan de buitenkant. Maar is van binnen 
-

$

Westfield Mall: massief en   magisch tegelijk


