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Kolofon

radisjonen tro arrangerer Sektor Gruppen sitt 
kundearrangement før høsten tar skikkelig 
tak i lufta. I dette nummeret av Sektornytt 
får du en liten smakebit av det som ble 

presentert og diskutert under årets arrangement. 

Det holdes et høyt tempo i bransjen og mange 
spennende planer skal realiseres i løpet av det 
kommende året. Vi i Sektor Gruppen har beveget 
oss fra en periode med fokus på de mange 
transaksjonene som ble gjort, og over i en fase 
der mye handler om gjennomføring i form av 
utviklingsprosjekter og etablering. Vi investerer 
mye i eiendommene for å gjøre de attraktive for både 
leietakere og kunder. Du får en kort status over åtte 
av de største prosjektene våre på de neste sidene. 

Det er også gledelig å se hvordan det satses 
på oppgradering av konsepter og etableringer i 
bransjen. Vi har fått noen toneangivende aktører til å 
lette litt på sløret og si litt om hvilke planer de har for 
tiden fremover. Noen har allerede kommet så langt 
at de er klare til å lansere sine nye butikkonsepter. 

Mange går også nye veier når det gjelder 
markedsføring og reklame. Vi i Sektor mener vi har 
utviklet den smarteste veien – nemlig den som leder 
til kjøp. For gjennom Sektor Media har vi utviklet 
vår egen mediekanal som hver dag når 260 000 
kunder, og vi når de i kjøpsøyeblikket. I samarbeid 
med Sektor Media blir det flere slag på kassa.

God lesing og godt salg!

Med vennlig hilsen
Eirik Thrygg

Ansvarlig redaktør: Marianne Mazarino Håkonsen
Tekst: Pål Christiansen og Terje Gulbrandsen 
Foto: Haakon Brox, Atle R. Schie, Johnny Syversen,
Boots, Vita og Placebo effects.
Per Oscar Skjellnan
Design: Centerteam / Frank Heggernes
Trykk: 07 Gruppen
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EIRIK THRYGG 
Adm. dir. Sektor Gruppen
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-Vi skal skape markedsplasser som bidrar til et levende samfunn. Ikke bare skape handel, 

men livlig handel, sier administrerende direktør Eirik Thrygg om Sektor Gruppens friske 

satsing på sine sentre fremover.

UTVIKLER 
MARKEDSPLASSER

-Det går bra for Sektor Gruppen.  Vi har lite ledighet og 
godt eierskap i sentrene våre. Privatkonsumet endrer 
seg, og Sektor omprogrammerer sentrene for å tilpasse 
seg en ny virkelighet. VI ser at utvikling av møteplasser 
og kjøpesentermodellen fungerer, sier Thrygg. 

Skal være livsløpsarena
- Vi vil blant annet satse mye mer på helse og velvære, 
og mer på restauranter. Dette er ting vi må ta med inn i 
sentrene våre for å øke besøk, frekvens og omsetning. 
Kjøpesenteret skal være en livsløpsarena, med alle de 
tjenester vi trenger hele uken, hele året, ja, hele livet, 
sier Thrygg.

Mens 2013 var transaksjonsåret da Sektor kjøpte flere nye 
sentre, er 2014 prosjektåret med store utviklingsprosjekter 
i sving. Mye penger brukes i eiendommene for å gjøre 
dem attraktive for forbrukere og leietakere.

-Det er stordrift som skaper mest og Sektor er den aktøren 
med mest på gang.  Tiden frem til 2017 vil bli en morsom 
periode, med mye kontakt med leietakere og mange 
morsomme åpningsfester. Det liker vi i Sektor, smiler Thrygg.

Mer bespisning
Oasen i Bergen er først ut, med full åpning i desember 
i år. 8.000 nye kvadratmeter og 60 leietakere, blant 
annet legesenter, to store dagligvarebutikker og flere 
nye restauranter, vil gjøre senteret til en magnet i 
Bergensområdet.

-Det ser allerede veldig bra ut. Oasen øker nå med tosifret 
prosent i uken.

Kilden i Stavanger åpner høsten 2015 med 5.000 m2 der 
lokalbefolkningen kan dekke de fleste av livets behov 
på ett og samme sted.

-Kilden er et bydelssenter vi er veldig stolte av. Der blir 
det et tverrfaglig helse- og velværesenter med leger 
for all slags bruk. Og vi satser mye på at folk vil sette 
seg ned og kose seg på restaurantene der, sier Thrygg.

Internasjonalt i Porsgrunn
50.000 kvadratmeter i Porsgrunn med kaikant og i et 
område med museer og kultur, blir noe av det mest 
spektakulære på kjøpesenterfronten her til lands.

T



TEMA:  KUNDEARRANGEMENT

SEKTORNYTT • OKTOBER 2014 3

S. 2+3: ARTIKKEL MED EIRIK FRA KUNDEARRANGEMENTET PÅ OPPSLAGET

-Down Town i Porsgrunn er et fantastisk prosjekt med 
kulturopplevelser, leiligheter, ja, et senter i internasjonal 
klasse, sier han.

Buskerud Senter får 7.000 nye kvadratmeter, mens 
Krokstad senter bygges helt om til storhandel. I tillegg 
skal det bygges 80 leiligheter med fantastisk beliggenhet 
i vannkanten. 

Og enda noen flere
Storbyen i Sarpsborg bygges om for femte gang og åpner 
neste år. Da har vi utvidet med 2.000 m2 og utviklet et 
senter som vil bidra til å skape liv i torget som knytter 
byen og senteret sammen. Og hakk i hæl følger Stovner, 
som er en institusjon blant bydelssentrene i Oslo, men 
som har trengt en real opprustning. En utvidelse på 
4.000 kvm vil gi 7.000 nye kvm handelsareal på Stovner.

-Stovner har alt. Dette senteret trenger man egentlig 
aldri å forlate, her finnes til og med begravelsesbyrå!  En 
egen ramme rundt senteret er ny park som kommunen 
skal anlegge. Dette blir bra, og et løft for utrolig mange 
mennesker. For markedsområdet til Stovner er stort.

I Kongsvinger tas ytterligere grep med byggingen av et helt 
nytt senter for storhandel, i tilknytning til Kongssenteret. 
I tillegg følger blant annet bygging av 50 leiligheter, 
mens CC Drammen blir revet og bygget om.

-CC Drammen har hatt 10 prosent vekst hittil i år, men 
er nok det eldste og mest slitne senteret i vår portefølje. 
Såpass ærlige må vi være. Her vil prosjektet gi senteret 
et skikkelig løft, og vi planlegger at det står ferdig til julen 
2015, opplyser Thrygg.

Spiller på lag med omgivelsene
Thrygg medgir at kjøpesenterbransjen tidligere ikke var 
altfor interessert i det som foregikk rundt sentrene. Dette 
har endret seg og Sektor er svært opptatt av at selskapets 
sentre spiller på lag med omgivelsene.

-Hvis vi får det til med sentrum, får sentrene også det 
til, understreker han.

Sektor er dessuten opptatt av effektiv og miljøvennlig 
drift. Alle sentrene er miljøfyrtårnsertifisert, men er nå 
i gang med å bli Breeamsertifisert. 

-Vi har redusert energibruken slik at vi nå sparer 19 
millioner kroner i året, og vi har oppnådd 7.500 tonn i 
reduserte klimagasser. I tillegg sorteres 68 prosent av 
alt søppel i sentrene. 75 prosent er målet neste år. Bare 
gjenvunnet plast tilsvarer hele 320 tonn olje. Vi kaller 
det Grønt lederskap, et område vi er veldig stolte av, 
avslutter Thrygg.- Hvis vi får det til med 

sentrum, får sentrene 
også det til.

“
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-Kanskje vi kan hente litt inspirasjon fra DNB og hvordan 
de lot markedskommunikasjonen drive endringer både 
internt og blant kundene i sin satsing på personmarkedet, 
sier Marianne Håkonsen i Sektor Gruppen.

260.000 kunder er innom Sektors kjøpesentre hver eneste 
dag, alle med ører, øyne og munn. Marianne Håkonsen 
tror disse viktige møteplassene kan utnyttes bedre for 
å kommunisere med kundene.

-Det bor 3 millioner innbyggere i våre kjøpesentres 
områder. Det er som et helt land! 75 millioner mennesker 
er innom sentrene årlig. Sektor Media har utviklet nye 
produkter som har et stort potensiale for å nå frem til 
alle disse, sier markedsdirektøren.

Sektor Media er Sektorsentrenes egen mediekanal, som 
supplerer annen markedskommunikasjon fra leietakere 
og kjeder. At kanalen virker er ikke Håkonsen i tvil om: 
350 bannere og boards unngår ikke kjøpsenterkundenes 
oppmerksomhet rundt omkring i landet.

-Bannere og boards fungerer veldig godt. Kundene får 
med seg alt, det gjelder seg særlig damene, men også 
menn får med seg budskapene, sier Håkonsen.

I tillegg kommer 170 markedsplasser og stand-plasser 
i sentrene.

-Vi pleier å si at vi har verdens korteste vei fra reklame til 
kjøp. Og vi følger kundene hele veien – fra frokosten der 
de leser vårt SHOP NÅ-magasin, til de er på senteret. Vår 
kommunikasjon er knyttet sammen i fysiske og digitale 
kanaler, sier Marianne.

Tallenes tale er klar når det gjelder SHOP NÅ Magasin. I 
målinger utført av TNS Gallup  sier 55 prosent at de husker
å ha sett det og 73 prosent husker at de hentet det i 
postkassen. 24 prosent leser det dessuten på nett.

Sektor Media har allerede 15 millioner i omsetning, men 
det er bare begynnelsen, tror Marianne Håkonsen.

-Vi er klare til å gjøre mer sammen med våre kunder.

- VI ER KLARE
Det kan virke langt mellom det å drive bank og retail. Derfor er det interessant at DNB har 

hentet inspirasjon fra nettopp retail med prinsipper for produktutvikling og kategoristyring.  

350 bannere og 
boards unngår ikke 
kjøpsenterkundenes 
oppmerksomhet

“
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usker du reklamefilmen med den tatoverte,
gamle sjømannen som nok burde ha vært
litt mer tilbakeholden med tatoverings-
pennen i sin ungdom? Den var en milepæl 

i DNBs kommunikasjon for å dra endringer både utad 
og innad i selskapet.

Trond Bentestuen er konserndirektør for personmarked i 
DNB. Han har ansvaret for to millioner personkunder, har 
lånt ut 613 milliarder kroner og forvalter 320 milliarder 
på lånesiden.I 2008 gikk han fra Expert til jobben i DNB, 
i det som var en vanskelig periode for storbanken.

-DNB var lite populære på den tiden. Vi fikk kjeft for å 
sette opp renten og for mye annet. Bankens omdømme 
var all time low i stort sett alle segmenter, forteller han. 

Veien mot å bli godt likt skulle bli en lang reise der det 
var behov for mye mot. Og nettopp mot var det man 
jobbet mest med, fremhever Bentestuen.

-Vi begynte med kommunikasjonen. Vi måtte gjøre noe 
dramatisk med den for å stille noen andre forventninger 
til oss, og spesielt gjøre noe internt.

Den berømte reklamefilmen med de tatoverte menneskene, 
der pensjon var produktet som ble satt i fokus, satte da 
også i gang masse prosesser internt.

-Folk i banken sa: Dette er ikke oss. Først da vi vant 
Gullfisken for filmen klappet alle. Vi gikk fra å være et 
lukket selskap til å kommentere. Vårt fundamentale
prinsipp var at vi skulle håndtere både generell profil
og salg, med «Bank fra A til Å» som vår payoff, sier han.

Siden ble det nye kampanjer, blant annet en reklamefilm 
med George Clooney, der spareavtale var produktet som 
skulle selges.

-Vi solgte 350.000 spareavtaler det året, sier Bentestuen, 
som har bidratt sterkt til å sette det kommunikative som 
preferanse i DNB.

SATTE KURS GJENNOM 
KOMMUNIKASJON
Noen ganger er det kommunikasjon som driver merkevaren frem og bidrar til å skape 

endring. Slik var det for DNB.

H
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Det er liten tvil om viljen til å satse blant aktørene i detaljhandels-Norge. En rekke nye 

etableringer står for tur, samtidig som mange investerer i utvikling av eksisterende 

butikker og konsept. Flere toneangivende aktører planlegger for høy etableringstakt.

HØY ETABLERINGS- 
OG ENDRINGSTAKT

Lindex
Lindex feirer 60 år i år. Det markeres med et spennende og dristig samarbeid med
den verdenskjente klesdesigneren Jean Paul Gaultier i oktober.

-Jean Paul Gaultier designer en kolleksjon for Lindex der 10 prosent av inntektene 
går til Kreftforeningens Rosa Sløyfe-aksjon. Kolleksjonen lanseres 8. oktober og 
blir å finne i nesten alle butikker, samt på www.lindex.com, forteller etableringssjef 
Ole-Petter Bergerud.

-Hvilke forventninger har dere til markedsutviklingen i 2015?

-Markedet er i stadig utvikling og det er viktig å følge med på veien. Som en 
stor omnichannel aktør er Lindex positive for fremtiden. Vi tilbyr våre kunder 
et inspirerende og prisgunstig sortiment,  sier etableringssjefen.

Når det gjelder kjøpesenterbransjen og trafikkutvikling på sentrene generelt 
ser Lindex en utfordring i årene som kommer, medgir Bergerud.

-Det blir færre kunder, og det ligger et stort ansvar hos kjøpesentrene når det
gjelder å drifte byggene for kundene som har gått inn av døren, og for å få dem til å
handle mer. 

Bergerud regner med flere nye inspirerende Lindex butikker i løpet av året som kommer.

-Vi vil også gjøre noe med de eksisterende butikkene. Optimal og langsiktig 
beliggenhet er viktig, sier han.
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Gresvig
Etableringsdirektør Gunstein Hansen i Gresvig tror på moderat vekst for 
kjøpesentrene i 2015. 

-Vi er inne sport og tekstil og har forventninger om vekst også der, kanskje 
særlig innen sport.  Vi har seks kjedekonsepter og ønsker nyetableringer i alle 
kjeder, sier han.

I år blir det 10 nye butikker totalt, det samme neste år. De fleste er tilknyttet 
sentre, først og fremst gjelder det innen sport. 

-Den siste trenden er å få stormarkedene på sport inn i sentrene, sier Hansen, 
som også kan melde om mange oppgraderinger i 2015, uten å kunne tallfeste.

-Spesielt innen sport er det en del butikker som blir større, sier han.

Beliggenhet og miksen av tilbud er avgjørende for hvor Gresvig vil etablere seg.

-Det blir viktigere med komplette tilbud i sentrene. Kundene trenger opplevelser 
og sosiale møtesteder. Det er ting vi ser på, sier Hansen.

Gunstein Hansen
Etableringsdirektør
Gresvig

Kitch’n
-2015 blir et godt år for kjøpesentrene, og bransjen blir tøff med nye etableringer 
både hos oss og konkurrentene, sier kjedeleder Bjørn Reidar Mæland og daglig 
leder Odd Sverre Arnøy i Kitch’n.

Kjeden etablerer 20 nye butikker i år og 10 neste år, og det blir minst 10 
oppgraderinger i 2015.

-Vi jobber med oppgraderinger fortløpende, vi utvider og finner bedre lokasjoner i 
sentrene. Vi er meget opptatt av å bedre vårt konsept og å være tett på kundene, 
sier de to.

Kitch’n øker markedskommunikasjonen i 2015 i forhold til 2014.

-Vi gjør fortløpende endringer  og har 20-30 konsepter hele tiden, noe kundene 
ikke merker, sier Mæland og Arnøy.

Bjørn R. Mæland og Odd S. Arnøy
Kjedeleder og daglig leder
Kitch´n

Nille
Eiendoms- og etableringsdirektør Ole-Morten Lunde i Nille tror 2015 blir litt som 
de siste to årene markedsmessig. Det vil stille enda større krav til kjeden, som 
må fremstå enda klarere og tydeligere. 

-Det er viktig å kommunisere med kunden og investere i konseptet, tenke positivt 
om tiden fremover og tenke muligheter, som er ekstremt mange.

Nille er etablert med butikker både i gågater og sentre der folk er. Sentrene 
krever en litt annen tankegang, og å utvikle sentrene som gode møteplasser 
med et bredt tilbud er viktig, understreker Lunde.

-Planlegger dere nye etableringer det nærmeste året?

-Ja, vi planlegger og åpne 10-11 nye butikker neste år. Vi ønsker å investere mye 
i butikker, også i oppgradering. Der går det på alt fra oppussin til beliggenhet 
og størrelse, sier Ole-Morten Lunde.

Ole-Morten Lunde
Eiendoms- og etablerings-direktør
Nille

Starbucks
Starbucks er på full fart inn i Norge og skal etablere seg en rekke steder i landet 
i tiden som kommer.
 
-Ambisjonen er i første omgang å etablere seg i Oslo og omegn, Bergen, Trondheim 
og Stavanger, foruten i Sverige, opplyser eiendomsdirektør Finn Axel Rasmussen 
i Umoe Restaurant Group Coffee AS.

Kjeden skal etablere seg i Magasinet Drammen, i Sandvika, på Jessheim samt 
en rekke andre lokasjoner.

-Vi skal være der hvor det er mye folk, og noe blir på kjøpesentre. Vi ønsker å
tilføre mangfold og variasjon og å skape litt liv i bydeler og på kjøpesentre, 
sier Rasmussen.

Finn A. Rasmussen
Eiendomsdirektør
Umoe Restaurant Group Coffee
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Cosmetic Group tar med seg det beste fra VITA-kjeden når de med brask og bram går 

inn i luksussegmentet med kjeden VITA Exclusive.

TAR STEGET INN I 
LUKSUSSEGMENTET

ITA-kjeden er Norges største innen skjønnhet 
og velvære og har i dag 164 butikker. Kjeden har 
hatt stor vekst hvert år de siste ti årene. Som 
markedsleder med 20 prosent av markedet 
satser man fortsatt hardt på videre suksess 

og vekst, og lanserer et kjedekonsept nummer 2, VITA 
Exclusive, for å vokse ytterligere. 

Lover massiv markedsføring
-VITA har en posisjon som «verdi for pengene» i markedet. 
Vi ser at luksus utgjør omkring 46 prosent av markedet 
og vi har ikke konkurrert der før. Vi har derfor definert et 
nytt konsept i tillegg, og vi vil dra all retailkompetanse 

fra VITA og angripe luksussegmentet på den aller beste 
måte, sier konsernsjef Roar Arnstad i Cosmetic Group 
om bakgrunnen for videreutviklingen av merkevaren.

-Hvordan skal dere posisjonere dere?

-Vi skal bygge på det beste vi har av erfaring med retail- 
drift fra VITA, med en sterk plattform for konsept og drift. Vi 
skal bygge mye på vår styrke med massiv markedsføring. 
Det blir et helt annet markedstrykk enn man er vant til i 
dette segmentet. Vi skal skape det mest eksklusive og 
beste high end-konseptet i Norge, og ta ut luksusmerkene 
på en ordentlig måte til forbrukerne. I våre Megastore 
VITA Exclusive får kundene alt på ett sted, sier Arnstad.

V
Roar Arnstad
Konsersjef
Cosmetic Group
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Vi skal bygge på det  beste 
vi har av erfaring med retail- 
drift fra VITA

“
Kundene er klare
Det har det siste 1,5 året vært åpnet og testet ut fire VITA 
Exclusive butikker i det stille i Oslo, Kristiansand, Geilo 
og Tønsberg. I følge Arnstad har det vært god respons 
og gode resultater for disse. Butikkene viderefører det 
beste fra VITA konseptet, men skal altså i tillegg tilby 
kosmetikk og hudpleieprodukter i luksussegmentet.

-Svaret fra kundene er at de ønsker dette, sier 
konsernsjefen som nylig åpnet 21 nye VITA Exclusive 
med et smell. 

- Det ble en salgssuksess av en annen verden, med en 
mangedobling av salget i forhold til andre sammenlignbare 
åpninger.

Det vil bli nye etableringer fremover, blant disse også noen 
VITA Exclusive Mega Stores som er forbeholdt steder med 
høy trafikkstrøm for å generere maksimal omsetning.

-Vi har nå kontrakter for tre slike på prestisjesteder som 
Aker Brygge, Bogstadveien og Galleriet i Bergen, opplyser 
Arnstad videre.

Feirer de beste
Butikkene i VITA Exclusive vil ha et stort utvalg av kjente 
merkevarer som bl.a. Chanel, Dior og Estée Lauder. I 

tillegg vil man i mange av butikkene ha et spekter av 
produkter som hårfarge og hårpleie, helsekost, kropps- 
og hygieneprodukter. 

-Hvordan klarer dere få med dere alle og skape entusiasme 
i en prosess som dette?

-Vi har en veldig sterk kultur i VITA; en sterk vinner-
mentalitet både på hovedkontoret og i butikk, med meget 
gode kremmere ute i salgsleddet som vi motiverer til 
gode prestasjoner hele året. Vi ønsker å utvikle dette og 
å ta det med inn i VITA Exclusive, med å feire de beste 
og skape entusiasme, sier Roar Arnstad.
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NYÅPNINGER
• Buskerud: Enklere Liv åpner 1. oktober

• Buskerud: Cubus oppgraderer og utvider   

 butikken i slutten av september

• Buskerud: Aseco Gull åpner i.l.a. september

• Buskerud: Kicks åpner 1. januar 2015

• Down Town: Enklere Liv åpner i september

• Down Town: Funky Frozen Yogurt åpner   

 september/oktober

• Holmen: Barnas Hus åpner i september

• Kilden: Enklere Liv flytter og 

 oppgraderer butikken

• Kilden: Apotek 1 flytter og oppgraderer

• Kolbotn: Til bords åpner i oktober

• Kuben: Enklere Liv åpner i november

• Kuben: Burger King åpner i.l.a. høsten

• Liertoppen: Cubus oppgraderer og utvider   

 butikken i slutten av september

• Liertoppen: Kitch’n åpner i september

• Liertoppen: Hyttetorget åpner i desember

• Linderud: Godteland åpner 1. november

• Markedet: Café Delice reåpnet 

 8. september 

• Magasinet: Eurosko pusser opp og   

 inkluderer ny Ecco-shop in shop den 

 15. september

• Magasinet: Starbucks åpner 7. oktober

• Oasen: Apotek 1, Elkjøp, Lampehuset,   

 Kid, Little Eataly og MX-Sport åpner 

 13. november

• Oasen: Visit frisør, Toppe Blomster, Boots   

 og Cafeen i 2. reåpner i oktober 

• Solsiden: Miss Organic åpner 

 september/oktober

• Tiller Torget: Rusta åpner 

 13. november 2014

• Torget Vest: Vitus åpner 27. november

• Torvbyen: Boots åpner i oktober

• Torvbyen: Teknikkmagasinet åpner 

 i oktober 

• Torvbyen: Shoe Gallery åpner 

 september/oktober

• Trekanten: Enklere Liv åpner i september

NORGES STØRSTE APOTEK ÅPNER PÅ OASEN

-Med hele 600 kvadratmeter får vi muligheten til å gi 
kundene en helt ny opplevelse av hva et apotek kan 
være, sier adm.dir. Margrethe Sunde i Boots Norge. 
Innovasjon står i høysete og vi tør å prøve nye ting! 
Sterk på helse og sterk på velvære og beauty slik 
kundene våre sier at de ønsker. Inspirert av Boots 
UK og tilpasset det norske markedet. Og dette er 
bare begynnelsen!

På Oasen senter i Bergen tilbyr Boots apotek kundene 
et apotek som er delt inn i soner, alt etter hvilket 
behov kunden har - hva slags produkter kundene 
ønsker å kjøpe, eller hvilke helsetjenester de ønsker 
å få utført. Boots apotek Fyllingsdalen på Oasen blir 
banebrytende på service og helsetjenester. Vi utvikler 
og utfordrer med alt fra ammerom til føflekksjekk, 
neglebar til kolesterolmåling, hudanalyse til robot 
for legemidler.  For å gjøre det bedre for kundene 
våre å navigere og la seg inspirere, tror vi på å dele 
apoteket i helsedelen og velværedelen.

-Helse og velvære er viktige pilarer i våre Boots 
apotek. Vi tror på å markere et tydelig skille mellom 

Glade medarbeidere 
i Boots står på for å 
åpne Norges største 
apotek.

helse og velvære for å gjøre det mer spennende og 
lettere for kundene å finne frem, sier Sunde.

Kjernevirksomheten i våre apotek er reseptene 
og legemidlene. Margrethe Sunde er stolt over 
at Boots apotek i Fyllingsdalen innfører en langt 
raskere måte å ekspedere resepter på. En kompakt 
lagerrobot henter fram legemidlene kunden skal 
ha. Mens roboten jobber, får farmasøyten bedre 
tid til det viktigste - nemlig veiledning om riktig 
legemiddelbruk.

- Apoteket på Oasen har ligget her siden 1971 og  
vokst seg travelt og stort. Det har vært viktig for 
oss å gi kundene våre bedre service og raskere 
reseptekspedisjon når vi har forberedt nyåpning. 
Boots Fyllingsdalen har stort lager og er alltid 
leveringsdyktig i motsetning til små, nye apotek 
sier apoteker Gisle Solhaug.

Når man kommer til Norges største apotek møter 
man to soner, en grønn og en rosa. Grønt forteller at 
man kommer til helseavdelingen. Her tilbyr apoteket 

reseptekspedisjon og et mangfold av kvalitetssikrede 
og attraktive helsetjenester: 
Føflekkskanning, kolesterolmåling, blodsukker-
måling, individuelt pakkede legemidler (multidose), 
tarmkrefttest, klamydiatest, røykesluttveiledning 
og legemiddelsamtaler.

-I den rosa velværeavdelingen tilbyr apoteket 
hud- og kroppspleieprodukter, makeup og faglig 
veiledning fra hudpleiere og makeupartister. Apotek 
har en unik rolle i veiledning rundt hud og sminke 
for å sikre trygge og gode produkter til folk flest, 
men i særdeleshet til de med allergier og sensitiv 
hud, nyopererte og syke og ikke minst unge jenter 
som bør bruke trygge produkter som likevel ikke 
er dyre. Avdelingen tilbyr også et eget stellerom 
til foreldre som kommer med barn. Tilbudet er det 
aller første i sitt slag på et apotek i Norge, sier 
adm.dir. Margrethe Sunde.

I velværeavdelingen tilbyr Boots hudpleie, makeup 
og manikyr. Boots har lang tradisjon for utvikling 
av egne sterke merkevarer innen kroppspleie og 
kosmetikk, som No7, Botanics, Soltan og Seventeen 
utviklet etter farmasøytiske prinsipper med god 
dokumentasjon og til gode priser.  I tillegg er hyllene 
på Oasen utvidet med mange kjente merker som 
Soap and Glory, MaxFactor, IsaDora, Maybelline, 
L’oréal Paris, Dermablend fra Vichy, La Roche Posay 
makeup og unik bredde fra Essie. Boots apotek 
Fyllingsdalen har 18 ansatte. Fem av dem er 
farmasøyter og fire er hudpleiere og makeupartister.

Lørdag åpner Boots apotek dørene til det som blir Norges største apotek.
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TEMA: ÅRSKONFERANSE

Vi har kåret ÅRETS KJØPESENTER 2014
Utmerkelsen går til det kjøpesenterteamet som i snitt 
har oppnådd de beste resultater innen kundetilfredshet, 
kundeservice, kommunikasjon og markedsføring, drift, 
Grønt Lederskap og ikke minst omsetningsutvikling.

Juryens begrunnelse: 
Årets kjøpesenter er Trekanten. Senteret har gjennom det 
siste året utmerket seg med å levere svært gode resultater 
på alle områder og er et senter som i høyeste grad lever 
opp til vår visjon om at vi skaper markedsplasser som 
bidrar til et levende lokalsamfunn.  

Vi har kåret Årets driftsteam i 2014
Utmerkelsen går til det senter som har hatt størst utvikling 
og forbedring totalt innen driften av kjøpesenteret og som 
gjennom året evner å fokusere og handle gjennom bedre 
miljøtiltak for sitt senter.

De nominerte var: 
Liertoppen kjøpesenter, Trekanten, Linderud senter.

Juryens begrunnelse: 
Vinneren har gjennom flere års arbeid klart å forbedre 
sorteringsgraden på avfall med hele 35%, og ligger nå på 
topp i Sektor når det gjelder sorteringsgrad. Vinneren har 
til tross for flere ombyggings-/og tekniske prosjekter på 
senteret klart å holde et stabilt energiforbruk. Vinneren 
har en av de laveste felleskostnader i Sektor. 
 

Vi har kåret ÅRETS GULLKAMPANJE:
Utmerkelsen går til det senter som har oppnådd best 
resultatet ift. egne målsettinger innen omsetning, 
kundebesøk, og hvorvidt kampanjen og senterledelsen har 
skapt engasjement i butikkene som evner å ta kampanjens 
utforming og dramatisering helt ut. Og ikke minst kan 
kampanjen være til inspirasjon for andre Sektor-sentre.
Juryens arbeid var ganske krevende. Det kom bidrag fra 
nesten alle sentrene. De aller fleste har lagt mye jobb i 
innsendelsen, jobbet godt med dokumentasjonen, mål, 
omsetningstall, besøkstall og medieeffekt. Innsendelsene 
viser at Sektor-sentrene ligger generelt på et meget høyt 
kampanjenivå. Og viktigst av alt: kampanjetanken, helheten 
og salgsmålene er gjennomgående i fokus. Her er det mye 
godt senterhåndtverk!

De nominerte var:  
Trekanten for bidraget «barnas drømmedag»: Senteret har 
valgt å konsentrere seg om en helt klart definert målgruppe 
som er stor i markedsområdet. Samtidig ekskluderte man 
andre kundegrupper helt bevisst i kampanjeperioden. Friskt 
og sjarmerende gjennomført. 

Magasinet Drammen for bidraget «shoppingfestival»: 
Kampanjen er utviklet og gjennomført i alle ledd, helt 
ned til de små detaljer. En begeistrende og munter kreativ 
løsning som har høy oppmerksomhet, er lett å like og 
som klart signaliserer at det virkelig skjer noe i senteret. 
Kampanjen beveger seg visuelt noe på siden av senterets 
kommunikasjonskonsept, men er innenfor rammene for 
følelse av storby. Det kreative grepet tilhører både gjøglernes 
plass i bybildet og en sterk salgskampanjes behov for å 
skille seg fra den løpende markedsføringen.

Bryn senter for bidraget «helse og velværedager» : Senteret 
har bevist at det går an å knytte helse og handel sammen 
og ikke minst våge å lage en kampanje basert på noe 
annet enn selve senteret. De har på alvor grepet fatt i et 
unikt argument og kjørt det frem. Meget godt gjennomført 
og en bruk av kommunikasjonskonseptet som flere bør 
merke seg.
 
Vi har kåret ÅRETS SENTER 
I SERVICE OG KUNDETILFREDSHET
Utmerkelsen går til det senter som både gjennom årets 
kundetilfredshetsundersøkelser har oppnådd høyest 
score blant våre kunder og har scoret høyest på årets 
Mystery Shopping.

De nominerte var:
Trekanten, Herkules, Storbyen. 

Juryens begrunnelse:
«Senteret har samlet i årets undersøkelser både på 
kundetilfredshet og service scoret på topp og dette er 
vel fortjent etter knallhard jobbing både med smileknapper 
og serviceskole.»  

ÅRETS DRIFTSTEAM I 2014: 

LIERTOPPEN
ÅRETS GULLKAMPANJE 2014: 

MAGASINET DRAMMEN

ÅRETS SENTER SERVICE 
OG KUNDETILFREDSHET 2014

HERKULES



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

Kremmertorget, Strandtorget 
og Stovner Senter

KJØPESENTEROVERSIKT

Bryn Senter 
Senterleder: 
Sasha Valdez Ytternes
Tlf: 92 66 11 36
www.brynsenter.no

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

CC Drammen
Senterleder: 
Sissel Haug
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

Kuben
Senterleder: 
Anne Trine Høibakk
Tlf: 93 45 28 77
www.kubensenter.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
Senterkontor  
Tlf: 22 72 76 00
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-hansen@sektor.no

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

Buskerud Storsenter og Kilden

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

Kongssenteret, Linderud 
senter og Stopp 

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 Varehus, Herkules, 
Liertoppen og Solsiden

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

Bryn senter, Down Town,
Lietorvet og Trekanten

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

Kolbotn torg og Oasen

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

Kuben, Stadionparken, Torvbyen 
og Halden Storsenter

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 og Torget Vest

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
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ET KJØPESENTER 
SKAL FORVALTES MED 
HODET OG HJERTET


