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Kolofon

Vi skal til Next Level

I møte mellom mennesker skapes verdier. Dette er et utsagn som 

aldri vært mer aktuelt for varehandelen, der menneskene i butikk 

er det fremste våpenet i møte med tøffere konkurranse, netthandel 

og økte forventinger til handleopplevelsen hos kundene. Derfor er 

menneskene som jobber på våre sentre viktigere enn noen gang. 

Vi har over 70 millioner kundebesøk fordelt på våre sentre i løpet av 

året, så mulighetene til å begeistre kundene er mange. Derfor satser 

vi i Sektor Gruppen på å forsterke den salgs- og servicekulturen som 

finnes rundt på sentrene, og vi har hentet inn de beste fagmiljøene 

i Norge for å bistå oss i denne satsingen. Konseptet har fått navnet 

Next Level og du kan lese mer om hvordan vi skal øke bevissthet 

rundt salg og service i denne utgaven av Sektornytt.

Utvidelsen av Storbyen i Sarpsborg har kommet godt i gang, og er 

ett av mange store utviklingsprosjekt vi jobber med. I Sarpsborg kan 

vi glede oss til 2 000 nye kvadratmeter med spennende butikker 

og serveringssteder åpner i løpet av høsten. Da har vi utviklet et 

mer helhetlig senter, som åpner seg opp ut mot byens største 

torg. Det blir gøy. Gøy er det også å følge utviklingen på de andre 

prosjektene våre. På Buskerud Storsenter bygget vi 6 000 meter 

med Coop Obs på rekordtid, og prosjektet er nå over i neste fase. 

Den fasen innebærer blant annet videre ombygging av senteret, og 

i løpet av våren vil også et rendyrket stormarked med bl.a RUSTA 

åpne som en naturlig utvikling av Buskerud Storsenter på den andre 

siden av riksveien. På Stovner senter er arbeidsriggen på plass, 

og Veidekke skal stå for arbeidene med å oppgradere senteret og 

utvide 4 000 kvadratmeter.

Med så mange utviklingsprosjekter på gang er det alltid gledelig 

å få positive tilbakemeldinger fra kundene når vi ferdigstiller et 

prosjekt. I Bergen åpnet Oasen senter i midten av november etter 

flere år med byggearbeider, og har uke for uke ligget ca. 30 prosent 

høyere i omsetning. I Skien var 2014 det første hele driftsåret for 

Herkules senter etter at utviklingsarbeidene var ferdigstilt i 2013. 

Med en omsetning på ca. 1,4 milliarder vokste senteret med hele 

5,6 prosent. Det er med andre ord ingen grunn til å sitte på gjerdet 

når prosjekttoget til Sektor Gruppen går.

Med vennlig hilsen

Eirik Thrygg

adm.dir
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EIRIK THRYGG 
Adm. dir. Sektor Gruppen

-Økt kundetilfredshet gir høyere omsetning. Med Next Level setter vi en helt ny standard 

når det gjelder salg og service på kjøpesentre, sier markedsdirektør Marianne Håkonsen 

i Sektor.

TAR ETT SKRITT OPP 

Sektor tar i disse dager initiativ til det største felles 
kompetanseløftet på salg og service noensinne. Bruk av 
målinger i et lærings- og utviklingsperspektiv skal sette 
i gang positive prosesser og bidra til en felles holdning til 
kundebehandling på de enkelte sentrene.

Målinger som gir endring

-Vi mener at å konvertere de besøkende vi allerede har 
til handlende kunder og gjøre dem mer tilfredse, er veien 
til økt omsetning. Å forstå kunden er nøkkelen til salg, 
sier Håkonsen.

Next Level setter derfor kundemålinger inn i et større 
rammeverk. Samarbeidspartnere som Conversion, Ukjent 
kunde og Euro Business School er tre viktige elementer 
i dette.

- Kundemålinger kan av erfaring fort ende med mer 
fokus på ti på topp-lister enn på hva som skal til for øke 
kompetansen på salg og service.  Med Next Level vil vi sørge 
for at målingene virkelig munner ut i aktiviteter som drar 
kundene inn i butikkene og gjør den enkelte medarbeider 
tryggere og dyktigere i salgssituasjonen.

Å konvertere fra besøkende til handlende starter i 
butikkvinduet. Hvordan klarer man å trekke de besøkende 
inn og gjennom salg og service gi dem det de trenger?

Gjøre det samme hver dag

På 29 Sektor-sentre gjør Conversion mellom 100 og 120 
unike kundeobservasjoner, totalt over 3000 av dem. Man 
måler hvor mange besøkende som kommer til senteret og 
hvordan de oppfører seg.  

- Vi finner ut noe om segmentene som er lønnsomme og 
hvor kundene går, første stoppested, hvilke butikker som 
er magnetiske. Dette er både en fin rettesnor for dem 
som jobber med eiendom, for senterleder og butikker, 
enten de er drevet av impuls eller intensjon, sier Thomas 
Ingebrigtsen i Conversion. 

Conversion lager en rapport som forteller hva kundene gjør 
på det enkelte senteret. Her kombineres observasjoner med 
visuell sjekk av alle inngangsportalene. Hva gjør kundene? 
Hva gjør butikkene for å trekke til seg kunder? 
Rapporten blir presentert i plenum, og det gjennomføres en 
workshop med konkrete råd, basert på de hovedtrekkene 
man har funnet. 

-Det som kan være vanskelig å forstå når man driver butikk, 
er at man må gjøre det samme hver eneste dag. Det handler 
om å jobbe hardt og å prioritere riktig i hverdagen - i forhold 
til hva slags konsept man har, hva slags inngangsparti 
man har og hva slags kunder man har, sier Ingebrigtsen 
og legger til: 

- Når man har fått kundene inn i senteret må man konvertere 
kikkere til kjøpere. Når de er over dørstokken til butikken 
tar Ukjent Kunde og Euro Business School over. Dermed 
bygger man opp på begge sider av leaseline. Det er det 
som er så bra med Next Level-konseptet, mener han. >>
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Å se kundene og å bry oss om kundene er viktig. Ikke 
minst å gi det lille ekstra som betyr så utrolig mye. Det 
er her Next Level er så bra. Der kommer det mange flotte 
tips, som vi har hørt mange ganger tidligere, men som 
er viktig å få repetert.

Jeg tror det å se kunden er alfa og omega. Både på 
kort og langs sikt. Før drev Lindex mye seg selv, nå 
er det mer kundefokus og vi som selgere har et klart 
forbedringspotensial, for eksempel når det gjelder å 
tilby et alternativt produkt. 

Alle kunder har forventninger til salg og service når de 
handler, men det er forskjellig forventninger til ulike 
butikker. Med Next Level tilbyr Sektor noe helt unikt for 
alle sentrene. Vi kan aldri få nok tilbud når det gjelder 
salg og service. Man blir fort spist opp av hverdagen. 
Så vi må hele tiden bli matet med det. 

God dialog med kundene er kjempeviktig. Når vi står litt 
på og hjelper dem, da kjøper de mer enn ellers. Å være 
personlig er også viktig: Å se kundene, hva de kler, hvilke 
farger -  å vise at man bryr seg om dem. 

Motto for oss da vi åpnet for fire måneder siden var at vi 
ville yte god service, ha god dialog og spørre kundene 
hva de ville ha hjelp til. Det er viktig for oss alle sammen 
at vi setter kunden i fokus.
 
Jeg føler selv at jeg har mye å lære når det gjelder å lese 
kundene når de kommer inn. Hva slags hensikter har de, 

En felles satsing på salg og service er etterlengtet. Det 
andre gjør dårlig rammer oss og omvendt. Hvis alle drar 
i samme retning er det bra.

Kundene setter pris på å bli minnet på hva de trenger. 
Men det må falle seg naturlig. Vi må legge merke til ting 

Når man tror man er ferdig utlært, er man ikke utlært, men 
ferdig. Når kundene føler seg velkomne, ja, da handler de 
for mer og ikke minst kommer de igjen, igjen, og igjen. 
Vi får trofaste og lojale kunder.

Fellesskap er viktig her på Storbyen. Vi har mange faste 
kunder. Det er viktig å ha god service til alle, det er 
jeg opptatt av. Vi har alle samfunnsgrupper inne. Noen 
trenger mer enn andre.

Det gjelder å finne selgeren i deg, finne ekstra produkter. 
Tenke på hva du spør om.

Når det gjelder mersalg ser jeg at noen trenger et push 
til å lære litt mer, særlig i forhold å anbefale alternative 
produkter.

og er det noen som prøver å avlede oppmerksomheten 
i uærlig hensikt? 

Hos oss jobber vi med bryllupslister og da må vi være 
oppmerksomme og finne ut av hva kunden kan tenke 
seg å ha. Det er fint å få et personlig forhold til kunden. 

ved dem og ikke dømme dem ved første øyekast, men 
spørre etter behovet.

Vi kan bli bedre på det meste. Man blir aldri fullt utlært.  
Å få input i hverdagen er viktig.

ANNETTE KAY 
Senterleder Storbyen

HELENE BAARDSON
Butikksjef Lindex Storbyen

THERESE MYHRE HOLTH
Senterleder Kolbotn Torg

IDA WIIK
Daglig leder Vita Kolbotn Torg

ELSE BRITT RAKNERUD
Daglig leder Tilbords Kolbotn Torg

JAN OG INGALILL ELLESØE
Floriss Storbyen

Kundens tilfredshet avgjøres av 
en ting, menneskene som møter 
dem i butikken eller virksomheten

“

Lærer gjennom videoer

Euro Business School har satt opp en opplæringsportal 
med en rekke videoer og opplæringstiltak som senterleder 
kan gå gjennom med butikkleder, og butikkleder med 
ansatte. Senterlederne læres også opp i hvordan de skal 
sette de omtalte kundemålingene sammen. 

- I opplæringsportalen har man muligheten til selv å lære 
seg en del salgs- og serviceteknikker tilpasset det enkelte 
Sektor-senter. Det vil være litt ulik servicetilnærming overfor 
kunden og dermed ulike kompetansesirkler for butikkene, 
sier Marianne Håkonsen.

Det er viktig å ta imot kunden med et helhjertet engasjement 
og å tilpasse seg de enkelte kundene, som er forskjellige. 
Selgerens evne til mersalg kan være kulturelt betinget. 
Hvordan selge uten å virke påtrengende?

 -Mye dreier seg om kroppsspråk, påpeker Håkonsen. 
Gjennom Next Level håper Sektor å bidra til en felles holdning 
til salg og service på senteret. Dette kommer i tillegg til 
kompetansetiltak fra kjedekontorene. 

- Det er viktig at det regjerer en servicekultur som bidrar 
til å styrke akkurat dette senterets posisjon i det lokale 
markedet. Next Level er et frivillig tilbud til butikkene, men 
vi har fått herlige tilrop. Folk er positive, sier Marianne 
Håkonsen.
 

Har store mengder data

Ukjent Kunde har jobbet med Sektor siden 2013 som 
innsiktsleverandør på kundetilfredshet. De måler 
kundetilfredshet i alle Sektorsentrenes butikker med 
Mystery Shopper. 

Oppmerksomheten er rettet mot det som skjer fra selger har 
sett kundens blikk til kunden går ut av butikken. Hvordan 
ble han tatt imot? Hvordan klarte selger å tilfredsstille 
kundens behov? Hvordan var omsorgen for mersalg? Og 
hvordan var avslutningen?

-Vi er en viktig faktaleverandør til analyse for butikklederne, 
senterlederen og Sektor, sier Per Skinmo i Ukjent Kunde. 
- Alle senterledere og butikkledere kan logge seg inn på 
sine tall ned på besøkstidspunkt.

Ukjent Kunde har analysemøte med hver og en senterleder, 
der man diskuterer hvordan resultatene stemmer med det de 
selv opplever. Hva kan gjøres for å heve kundetilfredsheten? 
Man har også presentasjoner i butikkledermøter.

Skinmo mener Ukjent Kunde passer veldig bra inn i Next 
level-tankegangen, sammen med Euro Business School 
og Conversion. Det er et av bena i det geniale Next level-
konseptet som Sektor har jobbet frem, mener han.

- Metoden vår er den samme som før.  Men vi har nå veldig 
mye mer data og kan se analysene i større sammenheng 
og si noe om hvordan trender, kjeder, og sentre utvikler 
seg, sier han.

Per Skinmo, Ukjent Kunde
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Det tok kun ni måneder å rive og bygge opp igjen 6 000 
kvadratmeter med Coop Obs. Nå står oppgradering av 
resten av senteret for tur i det som er et omfattende 
prosjekt på Buskerud. I løpet av våren åpner Buskerud 
Storsenter også en egen storhandelsdel, der Rusta 
og Byggmax garantert vil trekke mye folk til det 
som blir et veldig attraktivt handelsområde når hele 
utviklingsprosjektet står ferdig.

Norges eldste kjøpesenter har en unik posisjon blant 
befolkningen i Drammen, og alt tyder på at den posisjonen 
vil styrkes ytterligere når planene for CC Drammen nå 
realiseres. Legge til rette for aktører med arealkrevende 
konsepter, som et supplement til sentrumshandel. 
Ambisjonene for igangsettelse er sommer 2015.

Et stort område av Porsgrunn sentrum er i endring, og 
Down Town vil utgjøre hjertet av det som blir pulserende 
byrom. Engasjementet rundt utviklingen av byrommet 
Down Town er den del av er stort, og ingenting er mer 
gledelig enn et entusiastisk hjemmepublikum. Planene 
for Down Town svarer også til forventningene, for her 
kommer det mange nye kvadratmeter shopping, kontorer 
og boliger. Det blir en helt ny elvepromenade med 
kulturtilbud og handel i skjønn forening. Igangsettelse 
er planlagt i 2016.

Arbeidene er godt i gang på Kilden i Stavanger og det 
bygges 8 200 nye kvadratmeter på Kilden. Her kommer det 
flere nye butikker og en rekke service- og tjenestetilbud. 
I tillegg til de nye kvadratmeterne skal også 5 000 
kvadratmeter i det eksisterende senteret oppgraderes. 
Kilden inviterer til åpningsfest i november i 2015. 

Arbeidene med å utvide Stovner senter med ca. 4 000 kvm 
har startet. De nye kvadratmeterne vil gi plass til en rekke 
nye butikker og spisesteder når senteret nå åpnes mer 
opp mot et nytt torg og Linjeparken. I tillegg til utvidelse 
skal Stovner senter også gjennom en oppgradering og 
ombygging før det står ferdig til julehandel i 2016.

På Kongsvinger skal Kongssenteret vokse med et 
nytt bygg som skal romme 5-8 aktører fordelt på ca. 
4 000 kvadratmeter handelsareal. Planlagt oppstart 
er sommeren 2015. Det planlegges også for bygging 
av fire boligblokker, bestående av totalt 50 leiligheter. 
Boligprosjektet hadde lansering i februar og i løpet at 
kort tid hadde 120 stykker vist sin interesse.

BUSKERUD STORSENTER

CC DRAMMEN DOWN TOWN

KILDEN

STOVNER KONGSSENTERET

Høsten 2015 braker det løs på Storbyen som utvider med 
2 000 kvadratmeter og åpner opp mot byens torg midt 
i Sarpsborg sentrum. Flere nye butikker og spisesteder 
vil løfte Storbyen til nye høyder. Les egen sak.

STORBYEN

TEMA: PROSJEKTER TEMA: PROSJEKTER

Storbyen Kjøpesenter har en sentral rolle i å skape et levende bymiljø med sin plassering 

ved torget i sentrum av Sarpsborg. Til høsten står senteret ferdig utvidet og opprustet, 

i god tid til byens 1000-årsjubileum i 2016.

STORBYEN BLIR STØRRE

SISTE NYTT OM PROSJEKTENE

Med utvidelsen og oppgraderingen av den såkalte Saga-
delen med ny fasade ut mot torget, flere serveringssteder 
og mer handelsareal, settes det tøffe mål for å ta senteret 
videre. Til sammen utvides det med 2.000 kvadratmeter og 
15 nye leieavtaler. Målsettingen er å øke antall besøkende 
til over 3 millioner og omsetningen fra dagens 660 opp 
mot 800 millioner.

Mye mer servering

Eiendomssjef Cecilie Landgraff Bruusgaard i Sektor forteller 
om store endringer som vil påvirke både Sarpsborg og 
Storbyen, som opprinnelig var tre separate bygg. Nå blir 
det ett senter.

- Blant annet vil det bli en passasje mellom Sagabygget 
og Storbyen i plan 1, og den nye fasaden vil heve hele 
huset og sentrum, det er et viktig poeng. Det utvidete 
inngangspartiet og de store glassflatene vil gjøre både 
senter og serveringsstedene til en naturlig del av torget, 
forklarer hun.

Flere og flere sentere ønsker å øke serveringsandelen. På 
Storbyen har man virkelig gjort noe med det.  8-10 prosent 
av omsetningen blir nå fra servering.

 -Vi er svært fornøyd med å ha fått Egon til Sarpsborg. Det 
blir den første i sitt slag i Østfold. Det samme gjelder Joe 
and The Juice, og med Wok Market blir det uteservering fra 
hele fem ulike konsepter på torget. Alle serveringssteder vil 

være åpne utenfor senterets åpningstider, så med denne 
satsingen bidrar vi til å skape enda mer liv på torget, sier 
Bruusgaard.

Østfolds navle

-Storbyen er mye mer enn et kjøpesenter. Det er en felles 
arena og fritidsklubb for byens innbyggere, sier senterleder 
Annette Kay, som er både rørt og stolt over at man nå har 
fått dette prosjektet i gang. 

-Da jeg fikk vite det var det som både 17. mai, julaften og 
nyttår på en gang. Det viser at Sektor har troen på Storbyen 
og på Sarpsborg.

Anette Kay er selv mossing, men skryter uhemmet av 
Sarpsborg, som hun uten å nøle beskriver som det viktigste 
handelstedet i Østfold.

-Fra Sarpsborg er det kun 20 minutters kjøretid til 
alle de andre byene i fylket og til innlandet. Det nye 
fylkessykehuset åpner nå i november og betyr tilflytning 
til nye arbeidsplasser.  Moss Lufthavn og Rygge ligger ikke 
langt unna og i tilknytning til Storbyen har vi Østfolds mest 
trafikkerte bussterminal. Mange Oslo-mennesker handler 
også her og vi markedsfører oss mot Hvaler og Onsøy-
området, også innover mot Son og Vestby, opplyser hun.
Også oppgraderingen av Scandic Sarpsborg Hotell, som 
ligger over kjøpesenteret, vil bidra til å trekke tilreisende og 
andre. Dette blir et sentrumshotell byen kan være stolt av. 

Mossingene kommer

8-10 nye leietakere er allerede på plass i Storbyen, mens 
ytterligere to åpner i april. Clas Ohlson inntar nye og større 
lokaler før sommerferien, mens resten åpner i midten av 
oktober måned.  

- Andre nye konsepter som kommer til Storbyen er Wagner, 
Voice og Europe, Arts & Craft, Change, Kid Interiør og Rituals. 
Vi er i dialog med flere nye spennende konsepter, sier Kay, 
En viktig oppgave for senterlederen under ombygningen 
er å sørge for god kommunikasjonen med leietakere og 
ansatte om hva som skjer, og om nye leietakere som er 
på vei inn. 

- Mange er naturligvis spente på hvordan det blir, og hvilke 
nye konsepter som skal på plass, men jeg har en veldig god 
magefølelse allerede nå. Etter at Home & Cottage åpnet for 
noen år siden, ser jeg mossinger her til daglig, smiler hun.

FAKTA OM NYE STORBYEN

17 nye butikker

2.000 m2 nytt areal.

Totalt 51.806 m2.

670 millioner i omsetning i 2014

2,7 millioner besøkende i fjor
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TEMA: SEKTOR MEDIA TEMA: SEKTOR MEDIA

- Vi bruker bannere og boards på kjøpesentre for å fremme 
og forsterke produktene våre. Det skal drive folk inn i butikk, 
og blir på mange måter det siste lille puffet kundene trenger, 
sier markedssjef Jan Erik Gran i Netcom.

Det er en offensiv markedssjef som forteller om Netcom 
sine erfaringer med Sektor Media. Tele giganten har i dag 62 
butikker i Norge med planer om flere. Butikkene er primært 
lokalisert på kjøpesentre, noe som er en bevisst strategi. – VI 
vil være der det er mest folk, sier Gran.

Og det er nettopp rekkevidden til kjøpesentrene som gjør 
at Netcom har brukt markedsflatene på Sektor-sentrene 
en rekke ganger og det med god erfaring. Sektor Media 
sine produkter passer godt inn i den kanalmixen som ligger 
til grunn for selskapets markedsstrategi. - Vi jobber med 
å være med hos kunden helt fra top of mind til salg. Det 
innebærer at vi må være trygge på hvor vi skal si hva til de 
rette menneskene, sier Gran. 

Det er en jobb markedssjefen har lykkes med i kampanjene 
som er kjørt gjennom Sektor Media. –Vi lanserte en kampanje 
før jul der vi samarbeidet med Samsung, Marshall høytalere 
og Spotify med resultater vi var svært godt fornøyd med. 
I en periode med sterk konkurranse økte vi salget av 
abonnement med 24 prosent, og telefoner med 5 prosent, 
mens totalomsetningen økte med over 4 prosent, sier Gran.
En del av Netcom sin markedskommunikasjon har som formål 
å skape en top of mind, og gjenkjennelse, før kundene kommer 
på kjøpesenteret hvor de blir møtt med en salgsutløsende 
påminnelse som skal drive mer trafikk til butikkene. 

-Det er viktig å se mulighetene utendørsreklame kan bidra 
med som mediekanal. Utendørsreklame er atferd. Det er 
handlinger, bevegelser og vaner hos de besøkende kundene 
og vi må vurdere alle sider ved denne atferden, ikke bare det 
som passer inn i vår gitte kanal, sier Rosh Singh i Kinetic 
Active, som sammen med sine kolleger fra Kinetic, 
Lucy Catchpole og Sarah Wotherspoon, inspirerte deltakerne 
på Sektor Medias frokostseminar.

Trenger å forstå mer

Kinetic er markedsleder innen utendørsreklame på verdens-
basis og eksperter på kundeadferd i utendørsmiljøer. De har 
med sin mangeårige erfaring samlet unik innsikt i hvordan 
folk flytter seg rundt, hvor de går og hva som holder blikket 
i et kjøpesentermiljø.  

819 kjøpesentre står for 27 prosent av detaljhandelen i 
Storbritannia. Man kan kommunisere med 75 prosent 
av innbyggerne hver annen uke gjennom de 100 største 
kjøpesentrene. 

Kinetic benytter ofte Westfield i London som en arena for sine 
kunder, og lager spennende kampanjer basert på banner og 
boards og andre løsninger på senterets flater. Man bruker 
en rekke ulike digitale flater fra de helt store til de mindre 

I begynnelsen av året kjørte Netcom en ny kampanje da et 
nytt kontaktkort skulle lanseres. Her brukte man sosiale 
medier for å skape nysgjerrighet og rette fokus på det å 
ringe, og Netcom fikk drahjelp fra Wenche Myhre som laget 
sin egen versjon av Gabrielle sin «Ring meg». Kampanjen 
flyttet senere inn på kjøpesentre og dominerte i alle flater 
med meget gode resultater. Salget av kontant abonnenter i 
økte med 17 prosent i kampanjeperioden, men det stoppet 
ikke der. Salget fortsatte også etter endt kampanjeperiode, og 
i februar steg salget av kontant abonnement med 25 prosent. 

- Oppskriften vår er enkel. Du må være dominerende på 
senteret, og ha en enkelt budskap som folk raskt klarer å 
oppfatte. Når kundene kommer inn i butikk må produktene 
stå ut, de må være enkle å finne og så må medarbeiderne 
være forberedt. For til syvende og sist er det de som er 
den viktigste markedsføringskanalen vår, avslutter Gran.

og kombinasjoner av skjermer med statiske bakgrunner, 
store tradisjonelle bannere, interaktive butikkinnganger 
og kreative innpakkinger av hele heiser.

Den digitale tidsalder 

Å bevege seg inn i den digitale tidsalder vil bety flere nye ting, 
mener Kinetic, en bedre detaljhandelsopplevelse ettersom 
forbrukerne blir mer tilkoblet, restrukturering av den digitale 
arkitekturen, et tilkoblet miljø, en destinasjon i utvikling, 
samt «Click and collect».

-Virkningen av internett har gjort det mulig for kundene å gjøre 
grundigere undersøkelser før de kjøper ved å sammenligne 
priser og lese anmeldelser, kombinert med muligheten til å 
bla gjennom og kjøpe til enhver tid. Resultatet er et behov for 
å integrere in-store og online interaksjon, sier Lucy Catchpole.
Kjøpesentereiere i Storbritannia har kommet langt i å 
forholde seg de nye markedstrendene. Av de 30 beste britiske 
kjøpesentre har 80 prosent Wi-Fi-anlegg. Smarttelefon-
programmer er blitt introdusert for å opprettholde digital 
kundelojalitet og støtte det eksisterende teknologiske tilbudet. 
71 prosent av de besøkende i britiske kjøpesentre bruker 
sin smarttelefon mens de er der.

Ser og blir sett

En viktig ny faktaleverandør for Kinetics og deres kunder ved 
planlegging av utendørs reklamekampanjer er Route, som 
tallfester hvor mange mennesker som vil se en kampanje 
og hvor ofte de gjør det.

-Route er en medieanalyse av alle medieflater i hele 
Storbritannia, som registrerer bevegelser og oppmerksomhet. 
Vi vet det meste om hvem som går forbi dem – fra alder, 
klasse, livsstil til handlevaner. Slik kan vi forstå hvem som 
ser hva når de er på kjøpesentre, ned på dager og tidspunkter, 
sier Catchpole videre.

Kollega Rosh Sing fikk seg en overraskelse da han ankom 
en konferanse som foredragsholder, og så seg selv på 
en storskjerm. Han reagerte som folk flest positivt med 
å engasjere seg, ta opp smarttelefonen og dokumentere 
det med en selfie.

-At folk synes, ser seg selv og blir engasjert er noe vi også 
har brukt i flere vellykte kampanjer. Publikum har i ulike 
anledninger blitt oppfordret til å ta et bilde av seg selv og 
sende det avgårde for bli en del av en kampanje som vises 
på digitale skjermer.  Det er en flott måte å få folk til å være 
interaktive med merkevaren på, sier Sing.

Dette var veldig spennende. Vi ser ubegrensede 
muligheter i det digitale og det ligger veldig nært for 
oss å utnytte dette mediet.

Vi jobber mye med iBeacon, som jo er en appleteknologi.  
Eplehuset gikk i fjor over til å ha julekatalogen kun digitalt, 
noe som var vellykket og ga nye muligheter i forhold til 
distribusjon, fjerning av produkter og kommunikasjon 
med kunder. 

Det var interessant å høre om de ulike kundecase fra 
Westfield og England. Vi jobber jo med en del av dette 
selv, og jeg ser synergier mellom de forskjellige kanalene. 
Jeg er enig i at man må tåle å prøve og feile litt når det 
gjelder når det gjelder bruken av ny teknologi.

Utendørs har generelt en viktig oppgave å spille i forhold 
til Point of sale, og for mange er muligheten til å påvirke 
nært opp mot kjøp en av de viktigste egenskapene og 
årsakene til at utendørs er på planen.

Kjøpesenter er mindre og kompakte områder der 
fellesnevneren er at de fleste besøkende er svært 
langt nede i kjøpstrakten. Dette gjør arenaen spesielt 
spennende å jobbe med for kommersielle annonsører.

Ny teknologi som gjør at utendørs kan bli mer treff-
sikkert, effektivt og sømløst i samspill mot alle kanaler 
er både viktig og spennende. Likevel er min oppfatning 
at mulighetene sjelden når sitt potensiale, og at det blir 
mer en hype utendørstilbydere benytter for å snakke 
utendørs opp. Det er viktig ikke å glemme at utendørs 
først og fremst benyttes for sine egenskaper til å generere 
rask og bred dekning og høy frekvens – ofte nært opp 
mot kjøpspunkt. 

Linken mellom kommunikasjon og kjøp er kort på 
kjøpesenter. Det betyr at påvirkningen i reklamen 
potensielt sett er stor på et kjøpesenter. Markedsplassene 
gir derfor et stort potensial for annonsører som ikke 
allerede er fysisk tilstede. Pop-up stores har etablert 
seg som et fenomen. Her burde kjøpesentrene kunne 
ha mye å tilby.

Utendørsreklame snakker til alle sanser. Særlig kjøpesenter-destinasjonen er en kanal i utvikling 

når det gjelder mulighetene for å kommunisere med forbrukere som ellers er vanskelige å nå.  

UTENDØRS REKLAME 
- DIN KREATIVE LEKEGRIND

KRISTIAN STRAND LÜHR
Utendørsansvarlig Carat

BÅRD KVAMME
Sjef forretningsutvikling Eplehuset

- DET SISTE LILLE PUFFET
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TEMA: CRAZY DAYS TEMA: CRAZY DAYS

NYÅPNINGER

TIDENES STØRSTE 
CRAZY DAYS

• Halden: American Pizza & Desserts  
 åpner medio april

• Holmen: Haust åpner i mars/april

• Kilden: Enklere Liv flytter og  
 oppgraderer ila 2. kvartal

• Kolbotn: Be You åpner 7. mars

• Kolbotn: Dressmann åpner ca 8. mai

• Liertoppen: Asker Treningssenter   
 åpner ca 1. september

• Linderud: Kid flytter og 
 oppgraderer, åpning i mai

• Linderud: Jernia flytter og  
 oppgraderer, åpning i juni

• Linderud: H&M åpner høst 2015

• Oasen: Felleskjøpet åpner i april

• Oasen: Synsam åpner i mai

• Solsiden: Chopsticks åpner ny  
 serveringsplass ila 2. kvartal

• Torget Vest: Nytt serverings-
 konsept åpner ila 2. kvartal

• Trekanten: Millea utvider og 
 reåpner 12. mars

- Crazy days er en av våre aller viktigste salgskampanjer, og vi har utviklet et kampanjekonsept 
som bokstaveligtalt gjør det mulig å ha det moro og være litt ekstra «crazy» på sentrene 
våre, sier markedssjef Kenneth Olsen i Sektor Gruppen.
Nytt av året er en utvidelse av salgskampanjen fra tre til fem dager. Den økte satsingen 
betyr også at Sektor Gruppen vil markedsføre Crazy days i riksmedier. 

– Vi testet fem dager på en del utvalgte sentre i fjor høst og så at det fungerte veldig bra, 
der butikkene fikk med seg god omsetning også de to første dagene som de tok med seg 
inn mot helgen. Tilbakemeldingene fra sentrene og butikkene var klare og nå kjører vi fem 
dager på alle sentrene, sier Olsen.

Nedtellingen til tidenes største Crazy days er i gang, og i uke 12 braker 
det løs på Sektor-sentrene. I fem dager til ende inviterer sentrene 
kundene til salgsfest pyntet i rosa og sort.



André Gaden
Eiendomssjef
Mob: 93 03 73 22
andre.gaden@sektor.no

Kremmertorget, Strandtorget 
og Stovner Senter

KJØPESENTEROVERSIKT

Buskerud Storsenter  
Senterleder: Trond Anke
Tlf. 40 03 88 02
www.buskerudstorsenter.no 

CC Drammen
Senterleder: 
Torunn Krogh-Jacobsen
Tlf: 32 89 21 15
www.ccvarehus.no 

City Syd
Senterleder: 
Finn Dybdalen
Tlf: 91 51 51 14
www.citysyd.no 

Down Town
Senterleder: 
Bent Rosenberg
Tlf: 90 06 00 27
www.downtownsenter.no

Glasshuspassasjen
Senterleder: 
Mona Ridder-Nielsen
Tlf: 90 14 08 22
www.glasshuspassasjen.no

Halden Storsenter
Senterleder: 
Daniella Mossberg
Tlf: 41 31 55 30
www.haldenstorsenter.no

Heiane Storsenter
Senterleder: 
Terje Børtveit
Tlf: 41 14 79 82
www.heianestorsenter.no

Herkules
Senterleder: 
Ronny Sundvall
Tlf: 98 25 86 25
www.herkulessenter.no

Holmen Senter
Senterleder: 
Tanja Venheim Østensen 
Tlf. 92 21 10 07
www.holmensenter.no

Kilden
Senterleder: 
Marianne Lerfall
Tlf: 90 75 17 03
www.kilden.no

Kolbotn torg
Senterleder: 
Therese Myhre Holth
Tlf: 92 43 31 67
www.kolbotntorg.no

Kongssenteret/Brusenteret
Senterleder: 
Lasse Ellingsen
Tlf: 90 17 80 28
www.kongssenteret.no

Kremmertorget
Senterleder: 
Martin Haugen
Tlf: 91 72 27 89
www.kremmertorget.no

Liertoppen
Senterleder: 
Ingunn Brekke
Tlf: 91 10 68 52
www.liertoppen.no

Lade
Senterleder: 
Ingeborg Tveit
Tlf: 47 24 07 37
www.sektor.no

Lietorvet
Senterleder: 
Thomas Aasland
Tlf: 91 14 28 13
www.lietorvetsenter.no

Linderud Senter
Senterleder:
Gudrun Røed 
Tlf: 95 17 09 20
www.linderudsenter.no

Magasinet Drammen 
Senterleder: 
Lennarth Georg Nilsen Gryting
Tlf.: 32 21 39 92 
www.magasinetdrammen.no

Markedet
Senterleder: 
Arild Kildal Olsen
Tlf: 47 46 44 54
www.markedet.com

NAF-Huset
Senterleder: 
Ingeborg Tveit
Tlf: 47 24 07 37
www.naf-huset.no

Oasen
Senterleder: 
Eva Nielsen
Tlf: 920 97 581 
www.oasen-senter.no

Sjøsiden
Senterleder: 
Ingrid M. Gran
Tlf: 48029710
www.sjosidenhorten.no

Solsiden
Senterleder: 
Heidi Steen
Tlf: 92 42 21 73
www.solsidensenter.no

Stadionparken
Senterleder: 
Inger O. Egeland
Tlf: 46 41 74 57
www.stadionparken.no

Stopp Tune
Senterleder: 
Kamilla Aagaard 
Tlf: 99 44 53 67
www.stopp.no

Storbyen
Senterleder: 
Annette Kay
Tlf: 97 06 50 40
www.storbyen.no

Stovner Senter
Senterleder: 
Jo Espen Eriksen
Tlf: 92 61 30 65
www.stovnersenter.no

Strandtorget
Senterleder: 
Erik C. Skjellerud
Tlf: 91 69 97 10
www.strandtorget.no

Torget Vest 
Senterleder: 
Sissel Haug
Tlf: 32 21 30 00
www.torgetvest.no

Torvbyen
Senterleder: 
Morten Huth
Tlf: 41 61 24 58
www.torvbyen.no

Trekanten
Senterleder: 
Mette Kiilerich-Hansen
Tlf: 97 74 06 51
www.trekanten.no

Tillertorget
Senterleder: 
Ann Kristin Oldervik
Tlf: 72 89 88 00
www.tillertorget.no

Finn Dybdalen
Eiendomssjef
Mob: 91 51 51 14
finn.dybdalen@citysyd.no

City Syd og Tiller Torget

Rolf Harald Holand
Eiendomsdirektør
Mob: 97 07 70 03  
rhholand@sektor.no

Cecilie Landgraff Bruusgaard
Eiendomssjef
Mob: 92 80 55 05 
cecilie.bruusgaard@sektor.no

Storbyen, Holmen og Sjøsiden

Cato Dehli Lauritzen 
Utviklingsdirektør
Mob: 47 88 80 94 
cato.lauritzen@sektor.no

Nicolai Kiilerich-Hansen
Key Account Manager
Mob: 99 51 74 67
nicolai.kiilerich@sektor.no

Morten Kreutz
Eiendomssjef
Mob: 93 02 66 69
morten.kreutz@sektor.no

Solsiden, Stopp og Kongssenteret 

Tor Nickelsen
Eiendomsdirektør
Mob: 91 31 41 51 
tor.nickelsen@sektor.no

Kilden

Fredrik S. Myhre
Eiendomssjef
Mob: 99 58 53 85 
fredrik.myhre@sektor.no

Linderud senter

Marianne Mazarino Håkonsen
Markedsdirektør
Mob: 95 14 30 05
marianne.haakonsen@sektor.no

Lars Henrik Wold
Eiendomsdirektør
Mob: 97 54 84 87 
lars.wold@sektor.no

CC Drammen, Herkules
og Liertoppen

Tarjei Sandnes
Eiendomssjef
Mob: 97 18 09 97 
tarjei.sandnes@sektor.no

Down Town, Lietorvet 
og Trekanten

Kathrine Knudsen Tilrem 
Eiendomsdirektør
Mob: 95 08 95 75 
kathrine.tilrem@sektor.no

Buskerud Storsenter og Oasen

Oddbjørn Oland
Eiendomssjef
Mob: 47 64 08 90
oddbjorn.oland@sektor.no

Stadionparken, Torvbyen 
og Kolbotn torg

Therese Bull-Engelstad
Markedskonsulent
Mob: 99 02 22 78
therese.bull-engelstad@sektor.no

Morten Klerck-Nilsen
Eiendomssjef
Mob: 90 03 49 73
morten.klerck-nilssen@sektor.no

Magasinet Drammen, Torget Vest
og Halden Storsenter

Arild Kildal Olsen
Eiendomssjef
Mob: 47 46 44 54
arild.olsen@sektor.no

Heiane Storsenter og Markedet

Anne Lene Falch
Salgssjef
Mob: 90 20 22 15 
anne.lene.falch@sektor.no

Eirik Thrygg
Adm. dir
Mob: 91 39 30 98
eirik.thrygg@sektor.no

Helle Rambø
Salgskonsulent
Mob: 97 06 45 56
helle.rambo@sektor.no

KONTAKTPERSONER

Terje Gulbrandsen
Kommunikasjonssjef
Mob: 95 29 85 06
terje.gulbrandsen@sektor.no

Ingeborg Tveit
Utleie- og koordineringssjef
Mob: 47 24 07 37
ingeborg.tveit@sektor.no

NAF-Huset, Glasshuspassasjen 
og Lade 

Kenneth Olsen
Markedssjef
Mob: 95 02 92 30
kenneth.olsen@sektor.no

Sektor Gruppen • Drammensveien 145 A, 0277 Oslo, postboks 164 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: +47 23 28 27 00 • sektor.no • Følg oss på facebook:        Sektorgruppen
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