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PRESSEMELDING Sektor Eiendomsutvikling 

Holmen senter nominert til Årets Kjøpesenter 2012 

I sterk konkurranse med andre kjøpesentre i Norge har Holmen senter i Asker blitt nominert til Årets 

Kjøpesenter 2012.  

 

I alt er tre kjøpesentre er nominert til prisen "Årets Kjøpesenter 2012" som deles ut på Quality 

Hotel Expo 1. november 2012. Utmerkelsen utdeles hvert år av Nordic Council of Shopping 

Centers til den fremste representanten for moderne norsk kjøpesenterdrift. 

 

Eiendomsdirektør for Holmen senter, Kathrine Knudsen Tilrem er svært fornøyd med nominasjonen. 

– Da Sektor Eiendomsutvikling AS tok over forvaltningen av Holmen senter høsten 2010 så vi et 

utviklingspotensial for dette senteret. Det har vært vårt mål å styrke butikkmiks og forsterke den 

gode atmosfæren dette senteret kan tilby til sine kunder. Kundene har respondert og bidratt til en 

svært god utvikling både hva gjelder omsetning og kundetilstrømning. Det at vi har lykkes med vår 

utvikling og at vi også da blir lagt merke til på landsbasis, er vi svært stolte av sier Knudsen Tilrem. 

 

I juryens begrunnelse står det blant annet at Holmen Senter har møtt denne utfordringen gjennom 

en målbevisst strategi: 

Rehabiliteringen har vært særdeles vellykket med bruk av kvalitetsmaterialer og en hensiktsmessig 

bruk av arealene. De har fått inn mange sterke og unike konsepter, blandet med sterke butikkjeder 

som komplimenterer den særegne butikkmiksen. 

 

Viktig med konkurranser 

Kjøpesenterbransjen er en ung bransje sammenlignet med andre i Norge, og at det nå arrangeres 

konkurranser på landsbasis, skjerper alle parter som deltar i utvikling og forvaltning av kjøpesentre.  

Sektor Eiendomsutvikling AS er et rendyrket kjøpesenterselskap som forvalter, utvikler og 

markedsfører 26 kjøpesentre i Norge. Selskapets mål er å skape vekst for sine leietakere og positive 

kjøpsopplevelser for sentrenes kunder. Den samlede senteromsetningen i 2011var på NOK15,3 mrd.  

For ytterligere informasjon, se www.sektor.no 
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Om Holmen Senter:  

Holmen Senter, som eies av Storebrand Eiendom og forvaltes av Sektor Eiendomsutvikling, er et 

lokalsenter med god bredde i butikkmiksen og de tjenesteytende næringene. Holmen Senter ligger i 

Asker kommune like ved E18 og Slemmestadveien og i umiddelbar nærhet til store idrettsanlegg og 

Oslofjorden. Det har vært drevet handel på Holmen siden 1897. Dagens senter består av en ny og en 

gammel del, og senteret satser spesielt sport & fritid, mat & gourmet og gave & interiør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


