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INNEKOS 

FOR BARNA

FOR HAM:

EN CARDIGAN,

MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

HEIANES

FLOTTESTE VESKER

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

HEIANE
H Ø S T  2 0 1 3

10-20 (10-18)  •  Coop Extra 9-21 (20)  •  450  gratis p-plassar • www.heianestorsenter.no

Ringveien 44, Heianegården, Stord • Følg oss på  

19,-

599,-

B&B PA
RFYMERI 

OG HUDPLEIE

BRIO

MANI

PRINCESS

465,-

899,-

Plass til butikkinfo, åpningstider, webside etc. 

Bli medlem i “senternavn” Facebook gruppe

INNEKOS FOR BARNA

FOR HAM:EN CARDIGAN,MANGE STILER

LAM PÅMENYEN
STRANDTORGETSFLOTTESTE VESKER

HØSTMOTEN: Budsjett vs. Luksus

STRANDTORGET
H Ø S T  2 0 1 3

199,-199,-

TILBORDS

1079,-

SPORT1
FOTOBUTIKKEN

MATCH

1199,-1499,-1399,-

09-20 (09-18) • strandtorget.no Bli medlem i Strandtorgets Facebook-gruppe

1000 gratis parkeringsplasser • 65 butikker 

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,

MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

OASENS
FLOTTESTE VESKER

H Ø S T  2 0 1 3

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

OASEN

199,-

BAGORAMA

1599,-

B.YOUNG

JERNIA

MATCH

599,-

149,-/599,-

2499,-

www.oasen-senter.no • 10-21 (10-18) • Mat har avvikende åpningstider

Følg “Oasen Kjøpesenter” på Facebook

SENTRUM I  EN TRIVELIG BYDEL

VELKOMMEN SHOEDAY
LES MER PÅ S. 11

NYE SHOP NÅ
LES MER PÅ S. 8-9

KUNNSKAP OM KUNDEN
LES MER PÅ S. 7

HUSET SOM MEDIE;
RASKESTE VEI TIL KJØP

LES MER PÅ S. 4-5
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Kolofon

Mye handler om vekst i Sektor om dagen. Det er 
bra fordi vekst gir oss flere muligheter til å jobbe 
med spennende kjøpesenterutvikling. Men det er 
mange måter å vokse på. Vi har i løpet av det siste 
året i hovedsak vokst gjennom oppkjøp og nye 
forvaltningsoppdrag, og den 1. september tok vi 
formelt over forvaltningen av City syd, Tiller Torger og 
Ivar Lykkesvei 5 i Trondheim. Dermed har vi styrket 
vår tilstedeværelse betydelig der. Vekst kommer 
også når kundene er fornøyde og handler mer.  
 
Derfor har vi viet mye plass til salg og service i 
denne utgaven av Sektornytt. Du kan lese mer om 
hvordan vi jobber med å legge til rette for og bidra 
til økt salg gjennom våre markedsføringsverktøy. 
Vi i Sektor ønsker også å øke kompetansen på 
sentrene, er derfor svært positive til utviklingen av 
Service skolen og de initiativene som tas rundt på 
sentrene. Dette er et tilbud mange av våre sentre 
gir til leietakerne for å øke fokus på å skape de 
gode handleopplevelsene.
 
Vi i Sektor kan trygt si at vi kjenner kundene på våre 
sentre. Gjennom omfattende kundeundersøkelser 
tilegner vi oss mer kunnskap om hva som er 
viktig for kundene, hvorfor de velger et Sektor-
senter eller hvorfor de velger en konkurrent. 
Du kan lese mer om resultatene fra den store 
kundetilfredshetsundersøkelsen i denne utgaven. 

I løpet av høsten starter vi opp med flere spennende 
utviklingsprosjekter. Både Oasen i Bergen og 
Kilden i Stavanger skal utvides. I tillegg planlegges 
oppstarten av Buskerud Park neste år.

Det er med andre ord høy fart i Sektor om dagen.

Ansvarlig redaktør: Marianne Mazarino Håkonsen
Tekst: Pål Christiansen og Terje Gulbrandsen 
Foto: Haakon Brox, Atle R. Schie, Johnny Syversen
Per Oscar Skjellnan, Bjørn Harry Schønhaug
Design: Centerteam / Frank Heggernes
Trykk: 07 Gruppen

LEDER

FORNØYDE KUNDER 
SKAPER VEKST

EIRIK THRYGG 
Adm. dir. Sektor Eiendomsutvikling

Det har ikke manglet på konkurranse når 
Kremmertorget, Stopp Tune, Magasinet Drammen og 
Buskerud/Krokstad har kommet igjennom nåløyet og 
nominert til ulike bransjepriser. For Kremmertorget 
er det tittelen om «Årets kjøpesenter 2013» det 
kjempes om. Stopp Tune er nominert til «Årets 
driftsteam 2013». I tillegg skal det deles ut priser 

for markedskommunikasjon. Til «Den Gylne Idé» er 
Magasinet Drammen nominert for sin Rosasløyfe 
kampanje i kategorien relasjonsskapende aktivitet, 
mens Buskerud/Krokstad er nominert for sin 
kampanje «På vei til hytta» i kategorien beste 
kampanje.

FIRE NOMINASJONER 
TIL NCSC-KONFERANSE

Bildeeksempler fra kampanjen. 
Animerte versjoner og øvrige 
formater tilgjengelig i vedlegg. 

Med fire nominasjoner stiller Sektor sterkt til Nordic Council of Shopping 
Centers sin kjøpesenterkonferanse i oktober.

Martin Haugen og 
Kremmertorget er 
nominert til Årets 
kjøpesenter. 

Hyttefolket fikk med seg 
kampanjen fra Buskerud 
og Krokstad.

Driftsjef Kenny Baller og senterleder Kamilla T. Aagard 
har full kontroll på Stopp

Her får du se puppene til 
40 av våre ansatte. 
De vil vi gjerne beholde.

F ø l e l s e  a v  s t o r b y09-20 (18) • 200 P-plasser • 65 butikker • magasinetdrammen.no • Følg oss på facebook  

De vil vi gjerne beholde.

Her får du se puppene til 

De vil vi gjerne beholde.De vil vi gjerne beholde.

Se nøye på dem, de jobber alle på Magasinet.  Noen av dem blir sannsynligvis operert bort.  Vi vet at 1 av 12  kvinner rammes av brystkreft i løpet av livet.  
Nå er det Rosa sløyfe-aksjon, en landsdekkende dugnad for å støtte brystkreftforskningen. Vi er med, og du får se puppene våre! Velkommen til oss på 
lørdag: det blir salg av offisielle  Rosa sløyfe-produkter, pupper, fnising og en dødsens alvorlig aksjon. Hvis du synes de er fine og er verd å ta vare på:

Send kodeord magasinet til 2277 og gi kr. 80,- til årets aksjon. 

De kvinnelige ansatte på 
Magasinet Drammen 
engasjerte seg i kampanjen.

- Vi har store forventninger til 3-dagers kampanjen og gleder oss til å være med 
på den. Dette er en fin anledning til å pynte senteret og invitere kundene med på 
festen gjennom å tilby gode tilbud og morsomme aktiviteter. Tilbakemeldingene 
fra leietakerne er at de rosa og sorte fargene som kjennetegner kampanje 
er spreke. Dette er sprekere enn hva vi har gjort før, sier Magni Simavik 
Rimolsrønning senterkoordinator ved City Syd i Trondheim. 

I Trondheim vil sentrene Solsiden, Tiller Torget og City Syd dominere mediebildet 
under kampanjen. Sektor-sentrene i Drammen, Sarpsborg og Stavanger samkjører 
også kampanjen for å skape optimalt trykk i media.

Med kampanjen 3-dagers vil Sektor-sentrene tiltrekke seg kunder med «løp 
og kjøp-kommunikasjon» gjennom gode tilbud i butikkene og aktiviteter på 
sentrene. Kampanjen kjennetegnes av signalfargene mørk rosa, sort og hvitt, 
som gir en stoppeffekt. Samtidig er det sterke tilbudsfokuset med på å gjøre 
dette til en effektiv og salgsutløsende kampanje. 

TIDENES STØRSTE 3-DAGERS
I uke 42 gjennomfører Sektor-sentrene den største 3-dagers kampanjen noen 

sinne, og for enkelte er dette deres første 3-dagers kampanje.

Magni Simavik  
Rimolsrønning 
senterkoordinator ved 
City Syd i Trondheim.

17.-19. OKTOBER

LAVE PRISER STORE TILBUD! 

LAVE 
PRISER 
STORE 

TILBUD! 

LAVE 
PRISER 
STORE 

TILBUD! 

LAVE 
PRISER 
STORE 

TILBUD! 

60 but ikker  •  SPA • 20  sp i sesteder
w w w.so l s idensenter.no

TORSDAG
FREDAG
LØRDAG

17.-19. OKTOBER

17.-19. OKTOBER
TORSDAG  FREDAG  LØRDAG
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- Med sine store, dominerende og oppmerk-
somhetsbyggende formater treffer Huset som 
Medie på en unik måte en bred og lokal målgruppe 
nær kjøpsøyeblikket, sier Marstrander, som er 
medierådgiver og utendørsansvarlig i Maxus.
 
Utendørskanalen sin rolle i mediemiksen er 
ifølge medierådgiveren ofte å skape synlighet 
og oppmerksomhet. Den gir muligheter for 

både nasjonale og lokale kampanjer, i tillegg til 
segmentering i henhold til målgruppe. Utendørs 
åpner for at annonsører kan være taktiske og 
profilbyggende på samme flate. 

- Huset som Medie sine flater evner å formidle 
relevant budskap til en målgruppe i modus, og 
bør vurderes i enhver mediemiks der utendørs er 
med i valgsettet, sier hun.

Camilla Marstander
Medierådgiver og 
utendørsansvarlig 
Maxus

V
RASKESTE VEI FRA REKLAME TIL KJØP

FORNØYDE 
KAMPANJE-
KUNDER

BØR VURDERES I MEDIEMIKSEN
Huset som Medie kan være en naturlig del av mediemiksen til mange, mener 

Camilla Marstrander i mediebyrået Maxus. 

Netcom har to ganger i år kjørt kampanje 

med Huset som Medie med gode effekter.

- Dette har vi gjort for å forsterke vår masse-
kommunikasjon og for å gjøre avstanden i synlighet 
mellom TV og butikk mindre. På denne måten har 
vi økt kjennskapen til selve kampanjen og NetCom, 
samt gjort butikken mer synlig lokalt.  De ansatte 
i butikkene setter stor pris på slike kampanjer og 
får en økt stolthet av å jobbe i NetCom. Vi ser at 
omsetningen stiger mer på de senterne der vi har 
denne formen for, sier Jan Erik Gran, markedssjef 
NetCom butikkene.

Også hos Autocenteret AS på Lillehammer er man 
svært fornøyd med samarbeidet og effekten etter 
12 uker med stand og 4 uker med markedsflater. 
Det ble solgt 3 biler på grunn av samarbeidet med 
Strandtorget, og mange kom innom i etterkant og sa 
de hadde sett bil på senteret. - Vi kommer til å bruke 
Huset som Medie igjen, spesielt kombinasjonen 
markedsflater og stand, sier Kaia Stenbrenden.

i kan tilby eksponering av budskap 
på over 2700 kvadratmeter, både inn-
vendig og utvendig. Innvendig gir det 
profilering på vegg og tak mens det 

utvendig er fasade og parkeringsområdet som gir 
oppmerksomhet, sier salgskonsulent Helle C. Rambø 
i Sektor Eiendomsutvikling. 

I tillegg er det rundt 150 markedsplasser i 
kjøpesentrenes fellesareal som kan brukes til å 
kommunisere direkte med målgruppen gjennom 
stand-aktiviteter, stand-leie, sampling eller utstilling. 

Lokalt og nasjonalt
-Til sammen gir dette muligheter for både 
brede nasjonale og lokale kampanjer, i tillegg til 
segmentering i henhold til målgruppe. Huset som 
Medie åpner for at annonsører både kan bygge profil 
og være taktiske, sier Rambø, som har erfaring med 

at dominerende kampanjer på så store flater som 
Huset som Medie tilbyr, gir høy oppmerksomhet og 
endret adferd på kundene som er salgsutløsende. 

- Det er også helt unikt at vi kan påvirke kundene 
så nært kjøpspunktet, legger hun til.

Eksempler på kunder som kan ha nytte av Huset 
som Medie er en ny butikk som skal inn på ett 
eller flere av Sektor-sentrene, en butikk/kjede som 
profilerer seg godt i markedet fra før eller en butikk 
som ønsker omsetningsøkning. 

Kampanjene virker
-I disse tilfellene jobber vi direkte med 
markedssjefene for butikkjeden, eller med butikkene 
lokalt på sentrene. I tilfeller der det gjelder store 
aktører blir ofte mediebyrået til kunden koblet på.

Da Huset som Medie er en relativt ny markedskanal, 
passer Sektor på å informere om mulighetene 
gjennom mediemøter og foredrag hos mediebyråene. 

-Vi vil jo gjerne at våre kunder skal vite om 
denne kanalen som gir så gode resultater for 
leietakerne våre. Evalueringene vi tar etter hver 
kampanjeperiode viser at det virker og det begynner 
å bli mange fornøyde brukere av Huset som Medie, 
sier Helle C. Rambø. 

Ta kontakt med Helle hvis du er interessert 
i mer informasjon om Huset som Medie på: 
helle.rambo@sektor.no eller 
therese.bull-engelstad@sektor.no

HUSET SOM MEDIE  
NETCOM Uke 27 - 28  2013

Total endring (2 uker)

KJØPESENTER Endring %

Down Town  

Herkules  

Kongssenteret  

Kuben Hønefoss  

Liertoppen Kjøpesenter  

Linderud Senter  

Magasinet Drammen   

Oasen Kjøpesenter  

Sjøsiden  

Solsiden  

Storbyen   

Stortorvet Kongsberg  

Strandtorget   

Trekanten  

   

Total omsetnings-

økning i perioden 49 %



Fornøyde kunder skaper vekst.
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NYE SEKTOR

iden oppstarten i 2009 har den såkalte 
Herkulesskolen hatt rundt 180 elever. 
Skolen inneholder 4 dagssamlinger 
med 4 moduler, og en 5 dag med skriftlig 

eksamen. 

Senterleder Ronny Sundvall på Herkules tror 
suksessen har å gjøre med at kurset går over tid, 
med én samling i måneden og hjemmeoppgaver 
mellom samlingene.

Utveksler erfaringer og tips
- Å heve kunnskapen og få frem stoltheten 
over jobben og bransjen hos senterets 
butikkmedarbeidere er noe vi er veldig opptatt 
av. Å samle medarbeidere i ulike aldre fra ulike 
butikker gir god erfaringsutveksling og ideutveksling 
både på samlingene og mellom, det blir diskutert 
og gitt tips, sier Sundvall.

En utfordring er at noen av kjedene kvier seg for 
å gi kursdeltakerne fri i arbeidstiden, og at de må 
ta kurset på fritiden. 

- Hvis de hadde visst hvor bra det er for dem, 
så hadde de gitt dem fri, tror Sundvall, som er i 
tenkeboksen når det gjelder hva som skal gjøres 
i 2014. -Vi vil kanskje gjøre ting på en litt annen 
måte og vurderer også å tilby videreutdanning for 
dem som allerede har gjort første kurset, sier han.

Styrker internkulturen
Strandtorget senter har et lignende opplegg, 
Strandtorgetskolen, som så langt har hatt tre kull 
med 22-23 elever på hvert av dem. 

-Interessen har vært stor og de som har tatt skolen 
har vært strålende fornøyd. Tilbakemeldingen fra 
noen butikker er mer utadvendte medarbeidere som 
er flinkere med kundebehandling, sier senterleder 
Erik Skjellerud, som opplever at det er litt tyngre å 
få fylt opp kurs på høsten, derfor blir neste runde 
på nyåret.

Hos Magasinet i Drammen skjer kursingen i regi av 
Folkeuniversitetet Øst og er finansiert av statlige Vox-
midler. Målet er å ta teoridelen til fagbrevet i salg og 
service med én kursdag i uken over et år. Samme 
opplegg har også Holmen og Liertoppen gått sammen 
om å dra i gang i høst.

-Vi startet opp med 17 deltakere nå i september, og 
kurset var fulltegnet etter halvannen uke. Mange har 
gått deler av dette før, men nå kan de få tatt alt og få 
papirer på det. Det hever kompetansen og gjør noe 
med stoltheten. Kurset gjør også mye for internkulturen 
på senteret. Elevene trives godt sammen og blir kjent 
på en annen måte, sier markedskoordinator Hilde 
Røren på Magasinet Drammen.

S

Tilbakemeldingen 
fra noen butikker 
er mer utadvendte 
medarbeidere som
er flinkere med 
kundebehandling.

“
Felles kurs i salg og service for 
butikkmedarbeidere har vært en 
suksess i sentrene der dette har 
vært prøvd. 

Fordelt på 25 Sektor-sentre, og deres tre nærmeste 
konkurrenter har kundene vurdert sine sentre, og 
gitt Sektor verdifull innsikt om viktige drivere i valg 
av kjøpesentre.
  
Fire viktige områder
- Vi har siden 2005 gjennomført kundetilfreds-
hetsundersøkelser som hvert år har gitt som en 
indikasjon på hvorvidt kundene er fornøyd med det 
vi tror er viktige kriterier for god kjøpesenterdrift. 
Men i år var det et mål å gå litt videre, vi ville vite 
mer om de parametere vi målte var drivere eller 
såkalt motivasjonsfaktorer for kundene for deres 
senterbesøk, sier Marianne Mazarino Håkonsen, 
markedsdirektør i Sektor Eiendomsutvikling.

Undersøkelsen går i dybden på fire viktige områder, 
der utvalget har blitt spurt om hva som er deres 
sterkeste drivere for valg av senter. Resultatet er 
at Sektor nå sitter med betydelig innsikt om hva 
som er de avgjørende faktorene for kunder og 
hvilke tiltak kan gjøres for å holde på kundene, 
om de kritiske «kunde-touch points”, hvordan man 
kontinuerlig kan tilføre verdi for å styrke senterets 
markedsposisjon og hva som driver kunder til å 
bli eller flytte sitt engasjement til konkurrenten.

- Utopia er 100
-  Vi ser av de Sektor-sentrene som har høy 
frekvens også har en høyere tilfredshet blant sine 
kunder, og dermed er det en klar sammenheng 
mellom frekvens og hvor fornøyde kundene er. 
Det understreker viktigheten av å jobbe med en 
butikkmiks som dekker behovene i et livsløp, og 
ikke minst viktigheten av å skape et aktivitetsnivå 
som tiltrekker seg kunder. Mange av verktøyene for 
å løse dette har vi allerede. Det videre arbeidet for 
oss i Sektor blir nå å finne ut hva kundegruppen 
som har lavere frekvens sier på de punkter vi ser 
som viktige drivere, særlig opp mot konkurrentene. 
Her vil innsikten gi oss god hjelp, sier Håkonsen.
 
Kundeundersøkelsen forteller også at kundene 
aller helst, og oftest bruker senteret nær der de 
bor. - Det betyr at vi i mindre grad kan basere oss 
på kunder som jobber eller reiser forbi. Det blir 
langt mer tilfeldig og dyrt å kommunisere med 
de.  Så det å jobbe for primærkunden og gjøre de 
enda mer tilfredse blir et mål for oss alle. Kundene 
rangerer per nå Sektor-sentrene til et snitt på 61 
poeng av 100. Det viser at vi har litt å jobbe med. 
Selv om konkurrentene rangeres til 56 poeng er 
det å komme nærmere topp score det viktigste 
for oss i Sektor, avslutter Håkonsen.

KUNNSKAP OM KUNDEN
Over 5500 personer har i årets kundeundersøkelse sagt sin mening 

om 97 kjøpesentre, noe som gjør dette til den største av sitt slag i 

Sektor Eiendomsutviklings historie. 

Marianne Håkonsen
Markedsdirektør
Sektor Eiendomsutvikling

SERVICESKOLER GIR 
KUNNSKAP OG STOLTHET

Cae. Nequi ut am labore pliberia asitis et apid 
exeribusda volo blandun tibusdande.Utdeling av vitnemål på torvetFørste kull, Sericeskolen
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TEMA: KAMPANJE TEMA: KAMPANJE

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

KUBENS
FLOTTESTE VESKER

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

K U B E N
H Ø S T  2 0 1 3

199,
-

VILA

999,95

EUROSKO

ENZO

TROPEHAGEN 

ZOO

599,-

2699,-

Fra 539,-

B a r e  f a n t a s i e n  s e t t e r  g r e n s e r

10-20 (18) • kubensenter.no • 61 butikker • P-hus med 420 plasser • 2 dagligvare: Meny og Rimi

Bli medlem i Kubens Facebook gruppe

B R Y N

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

H Ø S T  2 0 1 3

BRYNS 
FLOTTESTE 
VESKER

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

199,
-

BJØRKLUND

1790,-

SKORINGEN

 MATCH

WOMAN

MORRIS

1399,-

699,-

799,-

Å pe nt  10 -21  (9 -19)  •  U l t ra,  F l o r i s s  og M ix  9 -22  (9 -2 0 )
Ø s te n s j øve i e n 79  •  w w w.b r yn s e nte r.no •  Fø l g o s s

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

KILDENS
FLOTTESTE VESKER

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

KILDEN
H Ø S T  2 0 1 3

199,
-

199,
-

BIANCO

899,-

JEAN PAUL

GULLKILDEN

VIC

499,-

399,-

1799,-

www.kilden.no • ÅPENT: 10-20 (18) 
ICA SUPERMARKED 9-21 (18) • VINMONOPOL 10-18 (15) 
60 BUTIKKER OG SPISESTEDER • BANK • APOTEK • 350 GRATIS P-PLASSER

Bl i  medlem i  Ki ldens Facebook gruppe

Åpent 09-20 (09-18) • www.kongssenteret.no

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

KONGSSENTERETS
FLOTTESTE VESKER

Bli medlem i Kongssenterets Facebook-gruppe

KONGSSENTERET
HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

H Ø S T  2 0 1 3

199,
-

TO
RSHOV 

BILREKVISITA

40%

VERO MODA

GLITTER

KITCH’N

699,95

299,-

1749,-

Gratis vindus-
viskerskift for 

medlemmer 
kundeklubb
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VI HAR

ÅPENT: 

8-21 (9-19)

S O L S I D E N

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

SOLSIDENS
FLOTTESTE VESKER

H Ø S T  2 0 1 3

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

SOLSIDEN
UTELIV

INNELIV

Åpent 9-21 (18) • 60 butikker • SPA • 20 spisesteder • solsidensenter.no

Følg oss på Facebook  

L I N D E R U D
H Ø S T  2 0 1 3

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
ÉN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

LINDERUD SENTERS
FLOTTESTE VESKER

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

199,
-

VERO MODA

99,95

CMYK

DNA

KITCH’N

399,-

1399,-

1749,-

Åpent 10-21 (10-19) I Gratis parkering I 80 butikker helse og velvære  
www.linderudsenter.no I

Bli medlem i Linderud Senters Facebook gruppe

Vinmonopolet 10 - 18 (09 - 15)

S T O R T O R V E T

Åpent 10-20 (10-18)  www.stortorvetsenter.no

Bli medlem i Stor torvets Facebook gruppe

H Ø S T  2 0 1 3

199,
-

JUVELEN

2399,-

JUVELEN

ØDEGAARD

ØDEGAARD

2795,-

1299,-

2499,-

Få m
ed Napaijri 

lue 

verdi 399,- p
å kjøpet 

ved visning av SMS -20% ved visning 

av SMS

-10% på klokker 

fra
 DKNY ved 

visning av SMS
-10% på klokker 

fra
 DKNY ved 

visning av SMS
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INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

STORTORVETS
FLOTTESTE VESKER

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

LIERTOPPENS
FLOTTESTE VESKER

Åpent 10-21 (18)   I  1200 gratis p-plasser  I  kundeklubb  I  lier toppen.no
Drammensveien 201, 3420 Lierskogen

Bli medlem i Lier toppens Facebook gruppe

L I E R T O P P E N
H Ø S T  2 0 1 3

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

199,
-

EUROSKO

1199,-

CITYBAG

THUNE

MATCH 

2399,-

3195,-

1999,-

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

STORBYENS
FLOTTESTE VESKER

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

STORBYEN
H Ø S T  2 0 1 3

09-20 (09-18) • storbyen.no

Bli medlem i Storbyens Facebook-gruppe
Gratis parkering i begge p-hus hverdager fra kl. 17 og lørdager fra kl. 12 i gammelt p-hus.

199,
-

FEEL

 

Alle puter

      
      

Ta 3 for 2

BRIO

NAME IT

    P
ippi Hoppetossa   

 

699,-

 

Cardigan 

 

199,95

Kundeklubb tilb
ud

      
  Se side 4-5

HOME & COTTAGE

H Ø S T  2 0 1 3

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

TORGET VEST SINE
FLOTTESTE VESKER

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

TORGET    VEST

09-20 (09-18) • 600  p-plasser • www.torgetvest.no

RAFENS

2199,-

SHIFT

1799,-

AQUA FEMME

399,-
CLAIRE.DK

1299,-

T R E K A N T E N

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

KYLLING PÅ
MENYEN

DEN STORE 
FRISTELSEN
19.-21. SEPTEMBER

H Ø S T  2 0 1 3

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

www.trekanten.no • 10 - 21 (09-18) 
Følg oss på Facebook

199,
-

TELEKIOSKEN

499,-

VERO MODA

XO MENSWEAR

KICKS

279,95

1600,-

270,-

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

OASENS
FLOTTESTE VESKER

H Ø S T  2 0 1 3

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

OASEN

199,
-

BAGORAMA

1599,-

B.YOUNG

JERNIA

MATCH

599,-

149,-/599,-

2499,-

www.oasen-senter.no • 10-21 (10-18) • Mat har avvikende åpningstider

Følg “Oasen Kjøpesenter” på Facebook
SENTRUM I  EN TRIVELIG BYDEL

110 butikker • Åpent 9-20 (18) • NÅ 1550 gratis p-plasser

Bli medlem i Herkules Facebook-gruppe

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

HERKULES
FLOTTESTE VESKER

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

H E R K U L E S
H Ø S T  2 0 1 3

199,
-

TREND SKO

999,-

BRANDSTAD

KREMMERHUSET

KITCH’N

1999,-

359,-

2399,-

VI HAR

ÅPENT: 

9-20 (9-18)

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

STRANDTORGETS
FLOTTESTE VESKER

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

STRANDTORGET
H Ø S T  2 0 1 3

199,
-

199,
-

TILBORDS

1079,-

SPORT1

FOTOBUTIKKEN

MATCH

1199,-

1499,-

1399,-

09-20 (09-18) • strandtorget.no 

Bli medlem i Strandtorgets Facebook-gruppe

1000 gratis parkeringsplasser • 65 butikker 

KOLBOTN TORG
H Ø S T  2 0 1 3

KOLBOTN TORG

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

SENTERNAVNS
FLOTTESTE VESKER

H Ø S T  2 0 1 3

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

199,
-

RAFENS

399,-

HØYER

GLITTER

BJØRKLUND

2299,-

149,-

6998,-

1 0 - 2 1  ( 0 9 - 1 8 )  • www.kolbotntorg.no
Bli medlem i Kolbotn torg sin Facebook-gruppe

Butikker • Restauranter • Helse • Service

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

KREMMERTORGETS
FLOTTESTE VESKER

KREMMERTORGET
H Ø S T  2 0 1 3

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

199,
-

LINDEX

149,-

JERNIA

BAGORAMA

DRESSMANN

299,-

799,-

299,-

Åpent 10-20 (18) • Meny 09-20 (18) • www.kremmertorget.no

Bli medlem i Kremmertorgets Facebook gruppe

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

HEIANES
FLOTTESTE VESKER

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

HEIANE
H Ø S T  2 0 1 3

10-20 (10-18)  •  Coop Extra 9-21 (20)  •  450  gratis p-plassar • www.heianestorsenter.no

Ringveien 44, Heianegården, Stord • Følg oss på  

19,-
599,-

B&B PARFYMERI 

OG HUDPLEIE

BRIO

MANI
PRINCESS

465,-

899,-

Plass til butikkinfo, åpningstider, webside etc. 

Bli medlem i “senternavn” Facebook gruppe

INNEKOS 
FOR BARNA

FOR HAM:
EN CARDIGAN,
MANGE STILER

LAM PÅ
MENYEN

SJØSIDENS
FLOTTESTE VESKER

S J Ø S I D E N
H Ø S T  2 0 1 3

10-20 (10-18) Vinmonopolet, man.-ons. 10-17, tors.-fre. 10-18, lør. 10-15
Narvesen, man.-fre. 8-20, lør. 10-18 • www.sjosidenhorten.no 

Bli medlem i Sjøsidens Facebook-gruppe

199,
-

199,
-

KITCH’N

239,-

TROPEHAGEN

ZOO
EUROSKO

PARFYMELLE

539,-

1399,-

220,-

HØSTMOTEN:

 Budsjett 
vs. Luksus

-Mens tidligere undersøkelser ha vært veldig omfattende, valgte vi å 
konsentrere oss om det vi kan bli bedre på, nemlig salgsøyeblikket. 
25 senterledere har vært med på å bestemme hvilke punkter som skal 
vektlegges, opplyser Olsen.

Per Skinmo i Ukjent kunde har tidligere jobbet med mange av Sektors 
sentre som enkeltkunder, og er nå glad for å ha blitt brukt som 
totalleverandør når det gjelder mystery shopping i inneværende år. 

-Vi har hatt langt over hundre kunder ute på Sektor-sentrene og gjort 
3636 besøk, som resulterte i 29.000 enkeltvurderinger. Vi har et stort 
datamateriale med mange interessante funn utover den enkelte butikk. 
Innsikt i kundetilfredshet er avgjørende for å møte fremtiden slik kundene 
vil at Sektor skal være for dem, sier han.

Olsen er fornøyd med målingen, der oppmerksomheten hos de 
besøkende kundene var rettet mot det som skjedde fra selger hadde 
sett kundens blikk til kunden gikk ut av butikken; Hvordan ble han tatt 
imot? Hvordan klarte selger å tilfredsstille kundens behov? Hvordan 
var omsorgen for mersalg? Og hvordan var avslutningen? 

-Funnene bekrefter mye av det i vet fra før, men vi ser at det hele tiden 
er forbedringspotensial hva gjelder kvaliteten på det vi leverer. Dette 
kommer vi til å jobbe med i all tid, å gi kundene enda bedre service, 
sier Olsen. 

M

UKJENT KUNDE MÅLTE 
KUNDETILFREDSHET

Sektor har hatt målinger av kundetilfredshet i alle 
år, men dette var en felles bransjeløsning som tok 
slutt. - Nå har vi selv satt fokus på egne sentre 
og butikker, sier markedssjef Kenneth Olsen.

ed vårt magasinkonsept Shop Nå har 
sentrene muligheten til å synlig-
gjøre sin profil og sine leietakere i 

et bredt nedslagsfelt i sine markeder under 
sesongkampanjene. 

Det sier markedssjef Kenneth Olsen i Sektor 
Eiendomsutvikling. Han er ikke i tvil om hvilken 
effekt Shop Nå har som kanal for å bygge identitet 
og trekke kunder til et senter. - Shop Nå er 
bærebjelken i den markedskommunikasjonen vi 
utvikler opp imot sesongkampanjene våre. Vi har 
en klar målsetning for sentermagasinet. Det skal gi 
økt trafikk og omsetning, og samtidig posisjonere 
sitt respektive senter, sier Olsen.

Basert på kunnskap om kunden
Shop Nå er fellesbetegnelsen for Sektor sine 
sentermagasin, der hvert senter er den tydelige 
avsenderen. Hvert nummer er i hovedsak bygget 
rundt kampanjesesongene vår, 17. mai, høst, jul og 
sommer. Sentrene har dermed fem ulike sesonger 
å velge mellom, når de knytter Shop Nå opp mot 
sine lokale kampanjer, som en del av den totale 
mediemiksen. 

- Det å ha en egen kanal der vi styrer innholdet fra 
a til å er helt uvurderlig. Vi har en betydelig innsikt 
om de markedene der vi er representert. Det betyr 
at vi kjenner både våre egne og konkurrentene sine 
kunder. Denne kunnskapen er viktig å ha med seg 
når vi lager magasinet, og gjør at vi kan skreddersy 
innholdet i Shop Nå mot de lokale markedene, 
sier Olsen. 

Fornøyd på Storbyen
- Dette er den absolutt beste utgaven av Shop Nå. 
Med de endringene som er gjort har Storbyen blitt 
en mye tydeligere avsender av magasinet, og føler 
at det gir oss en sterkere identitet, sier senterleder 
på Storbyen Annette Kay om den seneste utgivelsen 
av magasinet. 

Sammen med senterkoordinator Harriet Sederholm 
har Annette fått med seg flere av de toneangivende 
leietakerne, som dermed bidrar til å synliggjøre 
bredden i butikkmiksen på Storbyen og styrke 
den lokaleprofilen til senteret. 

SHOP NÅ: 
BÆREBJELKEN I MEDIEMIKSEN

- Mange kunder kom med den flotte avisa til oss, og hadde bladd 
frem til akkurat den veska dem hadde funnet i avisa og ville kjøpe.
Slik innleder butikksjef Ann Kristin Kalnæs på Glitter sin mail til 
senterleder på Kongssenteret. Glitter var trukket frem med en 
redaksjonellomtale om vesker på side 9 i den seneste utgaven av 
Kongssenteret Shop Nå, og artikkelen hadde effekt.

 - Dette lille innslaget ga oss meget stor respons på veskene vi 
hadde i butikken. Utgaven av SHOP NÅ HØST var oversiktlig, 
mange store bilder av produktene med tydelig pris og hvem butikk 
som hadde varene. Vi solgte mange vesker i perioden og mange 
kunder var strålende fornøyd med avisa og alle veskene våre, 
skriver Kalnæs videre.

SOLGTE MANGE 
VESKER MED SHOP NÅ
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SEKTORS VERKTØYKASSE:

I høst har to av Sektor-sentrene mer eller mindre 
frivillig havnet i medienes rampelys. Først ut 
var Stopp i Sarpsborg og deres driftssjef Kenny 
Baller. Da Kenny kom på jobb en tidlig morgen 
hadde noen stjålet seks svære kampesteiner fra 
uteområdene ved kjøpesenteret. Ikke før Kenny 
Baller hadde meldt fra til det lokale politiet stod 
pressen på døren. Saken om Baller sine steiner 
spredte seg raskt blant norske redaksjoner og i 
løpet av to dager hadde rundt 50 medier skrevet 
om ugjerningen. 

På Bryn ble dagene etter Stortingsvalget litt 
spesielle. FRP sin leder Siv Jensen hadde i 
anledning valgdagen vært og kjøpt ny kjole hos vår 
leietaker Miss Bee. At både kjolen, partilederen og 
butikken skulle få så mye oppmerksomhet hadde 
vel ingen forestilt seg. I løpet av september ble 
det registrert rundt 140 mediesaker om kjolen 
fra Miss Bee.

Mye har skjedd siden forrige 
gang vi samlet leietagerne 
våre. Med et nytt eierskap, 
flere nye kjøpesentre og ikke 
minst spennende prosjekter 
på trappene har jeg en 
oppfordring til dere, løp og 
kjøp. 

En offensiv administrerende i 
Sektor, Eirik Thrygg innledet 

det årlig kunde-arrangementet, som fant sted 
på Tjuvholmen, med et tydelig budskap og en 
oppfordring flere av leietagerne også fulgte. For 
det skjer mye spennende i Sektor om dagen, og 
det høye aktivitetsnivået skyldes en voksende 
portefølje med sentre, og dermed også flere 

PLANLAGTE 
BUTIKKÅPNINGER 

ÅRSKONFERANSEN 2013:

VÅRE VINNERE 

Med SHOEDAY-butikkene kommer kundene til 
å oppleve et bredere utvalg, flere kolleksjoner 
og et sterkere motefokus. Samtidig vil kundene 
fortsatt ha muligheten til å kjøpe sko til en 
lav pris.

- Dette er en stor dag for oss. Vi synes vi har 
funnet en ny identitet som i større grad reflekterer 
hvem vi er og hva vi tilbyr. Hos SHOEDAY får du 
rett sko til rett anledning og riktig pris, og nå er vi 
veldig spent på mottakelsen ute i butikkene, sier 
Torgeir Gulbrandsen, administrerende direktør 
i Euro Sko Gruppen, som eier SHOEDAY.

- For oss som jobber med å utvikle kjøpesentre 
er det viktig å kunne tilby en variasjon av 
butikker, og vi setter alltid pris på å få være 
med å introdusere nye konsepter. Når SHOEDAY 
nå åpner dørene er det med et skokonsept 
som appellerer både til den prisbevisste og 
den motebevisste. Med SHOEDAY har Euro 
Sko Gruppen utviklet et konsept som når en 
bredere målgruppe og blir dermed en enda 
tøffere konkurrent i skobransjen, sier Marianne 
Mazarino Håkonsen, markedsdirektør i Sektor 
Eiendomsutvikling.

Bente Danielsberg fra Norli Kremmertorget 
er kåret til tidenes første “Årets butikksjef 
Faghandel - 2012”. 

Vinneren er meget flink til å utnytte kjede-
konseptet, men det unike er at hun tar initiativ til å 
gjøre noe ekstra i sitt lokalmiljø. Hun er opptatt av 
å skape synergier for hele kjøpesenteret når det 
har sine kundearrangementer. Hun setter faget 
svært høyt, og alle i butikken må ha inngående 
kunnskap om sine produkter.

I juryen satt representanter fra Impact, Day-
maker, Virke, Oslo Handelsstands Forening og 
Kjedemagasinet.

ÅRETS SENTER 
KUNDETILFREDSHET: KUBEN
Kuben har jobbet målrettet det siste året, nettopp for 
å hente hjem denne prisen. Engasjementet har gitt 
resultater, ikke bare med å vinne denne kategorien, 
men med fornøyde kunder. Kuben scorer høyt på 
årets kundetilfredshetsundersøkelse blant sine 
lokale kunder og utmerker seg særskilt på en rekke 
viktige kriterier som bidrar til at kundene øker sin 
besøksfrekvens og tilfredshet. Videre har senteret 
også scoret høyt på tilfredshet blant leietakere og 
dette gir i sum årets vinner.

ÅRETS SENTER 
DRIFTSTEAM: STOPP TUNE
Stopp er kjent blant sine kunder som det lille 
senteret med det store hjertet. Driftsteamet med 
Kamilla Aagaard og Kenny Baller har vært en av 
suksesskriteriene for resultatene senteret viser 
i denne kategorien. Med en driftssjef som har 
vært på senteret i 18 år kan man trygt si at Kenny 
kjenner hver eneste krok i senteret. Selv om de 
tekniske-anleggene ikke er av det mest moderne 
blant Sektor-sentrene har driftslederen full kontroll.

ÅRETS SENTER 
KOMMUNIKASJON OG 
MARKEDSFØRING: 
KREMMERTORGET
Gjennomføringsevne er et nøkkelord som har 
ligget til grunn når Kremmertorget det siste året 
har kjørt felles kampanjer som har bidratt til 
omsetningsøkning og stor synlighet. Videre har 
senteret tatt i bruk nye medier og virkemidler 
og det med en rød tråd og fremstår tydelig i sin 
markedsføring.

ÅRETS SENTER 
GRØNT LEDERSKAP: 
STRANDTORGET
Grønt lederskap er i tiden, og på Strandtorget har 
Erik Skjellerud og hans driftsteam en særdeles 
høy motivasjon innenfor området. Med klare 
mål og prestasjonskrav til egen virksomhet har 
Strandtorget jobbet med å påvirke leietakere og 
samarbeidspartnere til å ta det grønne lederskapet 
på alvor. Dermed vant Strandtorget nok en gang 
denne kategorien.

ÅRETS SENTER 
KUNDESERVICE: BRYN
Fokuset på kundene er alltid viktig, og for Bryn sin 
del er konkurransen med flere sentre i umiddelbar 
nærhet noe som gjør denne kampen svært tilspisset. 
Med en score på hele 77,6 poeng, har Bryn utmerket 
seg ikke bare blant Sektor-sentrene, men også 
blant sine konkurrenter. Mona R. Nielsen har nå 
fått med seg Sasha Ytternes som senterleder, og 
sammen kommer de til å  videreføre Bryn senter 
sin sterke posisjon lokalmiljøet.

•  Trekanten: 
 Anton Sport åpnet ny butikk i 
 slutten av mai
•  Herkules
 New Yorker åpner sin 5. butikk 
 i Norge 3. oktober.
• Kremmertorget
 Bjørklund åpner ny butikk i oktober
• Linderud
 Bik Bok åpner butikk i oktober
•  Kuben
 Kitch’n flytter og utvider i oktober
•  Storbyen, Liertoppen og Kuben
 Søstrene Grene åpner i oktober 
• Trekanten
 Bjørklund åpner i november
• Kuben
 Ark utvider butikken i november

TWITRET:

SHOEDAY ÅPNET I 16 SEKTOR-SENTRE

ÅRETS BUTIKKSJEF 
KREMMERTORGET

NESTEN 200 PRESSEKLIPP 
OM KJOLE OG STEINER

SAMLET LEIETAKERNE 
PÅ TYVENES GRUNN

Sektor Eiendomsutvikling ønsker nye 

butikker med lokale gründere som 

bidrar til et større mangfold i våre 

kjøpesentre. Derfor har vi laget et 

Gründerkit som vi gir til de vi har tro 

på. Les mer på sektor.no

Dette er en kjøpsutløsende kanal sett 

av over 53 millioner kunder årlig! Huset 

som Medie gir en unik mulighet til å 

eksponere produkter og kampanjer i  

markedsflater og markedsplasser på 

mer enn 30 Sektor-sentre.

Vi gjennomfører 2 kampanjer i 2013

og satser alt på at kampanjen gir 

positiv omsetningseffekt. I uke 42 skal 

nå alle Sektor-sentre gjennomføre 

den rosa kampanjevarianten, det blir 

garantert mye bra tilbud og aktiviteter. 

Nå kan du kjøpe annonseplass i et 

magasin som gis ut av 16 Sektor-

sentre samtidig! Hver utgivelse 

kommer i et opplag på ca 500.000 

og støttes av en stor kampanje på 

hvert senter.

Fairtrade Norge@FairtradeNorge
#Strandtorget kjøpesenter i 
@Lhmrkommune bytter bla kaffe 
for å bidra til at kommunen blir 
#Fairtrade-kommune!

Et helt nytt og spennende skokonsept åpnet dørene i 16 av Sektor Eiendomsutvikling når 
Økonomisko skiftet navn til SHOEDAY.

8 Tirsdag 13. august 2013        sa. NYHETER

Tyvene er kanskje ikke
tunge kriminelle, men
sterke må de ha vært.
For i løpet av hel-
gen har noen stjå-
let seks svære
kampesteiner fra
uteområdene ved
k jøpesen te re t
Stopp på Tune-
jordet. 

Hver av steine-
ne veier flere hundre kilo. 

Et mysterium
– Jeg har vært her i mange år.
Dette er noe av det rareste jeg har
vært med på, det er rett og slett et
mysterium, sier Kenny Baller ved
kjøpesenteret. Da han kom på
jobb mandag morgen, kunne han
fastslå at seks digre steiner var
søkk vekk fra områdene utenfor
kjøpesenteret. 

– Steinene veier mellom 350 og
500 kilo. Så dette går ikke for to
mann med trillebår. Dette tyveri-
et krever en innsats, konkluderer
Baller, som fant bevis for at stei-
nene er blitt løftet med truck.

Noen meter utenfor kontoret
forsvant en av steinene. Der ser
man tydelig spor etter en truck,
både i gressplenen og på asfalten.
Trucken har åpenbart spolet på
bakken, da det er svarte merker
etter gummidekkene. 

På flere av stedene der steinene
har stått, er det spor etter gaffelen
på trucken.

Må nesten le
Ved Stopp på Tunejordet har de
brukt steinene for å hindre biler
fra å kjøre over plener blant
annet. Steinene fungerer som
sperremateriell. Hva tyvene skal
bruke de digre steinene til, er en
gåte for Kenny Baller.

– Jeg aner ikke hva man skal
bruke dem til. De egner seg ikke
som pynt på eiendommer. De er
også upraktiske som fyllmasse.

Det er utrolig hva folk stjeler, og
det er nesten så jeg må le litt av
det hele. 

Steinene er ikke spesielt kost-
bare. Det er transporten av dem
som medfører utgifter. Og skur-
kene som har vært på ferde på Tu-
nejordet må ha hatt et stort
kjøretøy for å frakte tyvegodset
bort. Til sammen veier steinene
flere tonn. 

Fanget på film 
Kjøpesenteret har kameraover-
våkning. Men stort sett er det inn-
gangspartiene som blir filmet. 

Trucken ble likevel fanget opp
av et kamera ved inngangen til
senterkontoret. Kenny Baller
brukte derfor deler av mandagen
til å gå igjennom overvåkingsbil-
dene fra helgen for om mulig å
kunne identifisere trucken. Og
etter noen timers filmgjennom-
gang, fant han bilder fra tyveriet.
Man ser tydelig at en truck blir
brukt til å frakte bort en av steine-
ne. Trucken har to hjul foran og
ett bak. 

Baller tror det dreier seg om
utenlandske tyver. 

Slike trucker blir ofte brukt på
lastebiler. Dette er nok en uten-
landsk sjåfør som vi aldri kom-
mer til å finne, sier han. 

Ønsker tips fra publikum 
Drifts- og sikkerhetsansvarlig
Kenny Baller ønsker også tips fra
publikum i saken. Mange men-
nesker beveger seg i området, og
dersom noen har sett noen som
har kjørt truck med steiner på gaf-
felen i helgen, ber Baller om at de
tar kontakt. På bildet av trucken
ser man at det går en person i
bakgrunnen og lufter en hund. 

Politiet har registrert tyveriet
og vil få en anmeldelse i løpet av
dagen. Men de kommer trolig
ikke til å legge ned mye ressurser
i å løse steinmysteriet på Tunejor-
det. 

telefon: 69 11 11 25
e-post: tor.viskum@sa.no

Sterke skurker stjal stein

STJÅLET: Seks slike steiner
er blitt stjålet fra uteområ-
det til Stopp på Tunejordet.
Kenny Baller fastslår at det
har vært en krevende jobb å
fjerne steinene som veier
inntil 500 kilo. (Foto: Tor
Viskum)

TYVEN I AKSJON: Her kjører tyven av gårde med en av steinene. Trans-
porten er fanget opp av et av kjøpesenterets overvåkningskameraer og
viser at trucken har to hjul foran og ett bak. (Foto: Overvåkningskamera
Stopp Tunejordet)

TOMT: Det er tydelig at det har ligget steiner på plenen utenfor kjøpesen-
teret. De er blitt brukt som sperremateriell for trafikanter. 

SPOR: Tyvene har tydeligvis brukt truck. Kenny Baller ser spor etter hjulene
i asfalten der en av steinene er borte. 

Dette tyveriet
krever en innsats

Kenny Baller❜

TOR VISKUM

Foto: Shoeday

ÅRETS KJØPESENTERTEAM: KUBEN
Kuben dro hjem seieren også i denne kategorien.Eiendomsssjef Oddbjørn Oland har sammen med 
Anne Trine Høibakk og gjengen hennes har levert på et høyt nivå på alle sjekkpunktene. Teamet har 
jobbet konstruktivt med alle sider av senterets interne og eksterne utfordringer og likevel klart å 
kommunisere til leietakere og kunder på en slik måte at de har scoret høyt på trivsel og tilfredshet på 
absolutt høyeste nivå. Kuben har jobbet systematisk med forbedringer innen drift og kundeservice 
og topper de mange gode resultater med positiv omsetningsutvikling.



André Gaden
Eiendomssjef
Tlf.: 23 28 27 00
Mob: 93 03 73 22
andre.gaden@sektor.no

Kremmertorget og Strandtorget

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

Buskerud Storsenter  
& Krokstad Senter
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 

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

Glasshuspassasjen
Senterleder: 
Mona Ridder-Nielsen
Tlf: 90 14 08 22
www.glasshuspassasjen.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: 
Magne Eriksen
Tlf: 41 67 83 01 

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

Linderud Senter
Senterleder: 
Andre Horvath 
Tlf: 97 59 85 92
www.linderudsenter.no

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

NAF-Huset
Senterleder: 
Calle Evenrud
Tlf: 94 84 01 51
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

Stortorvet Senter
Senterleder: 
Truls Klippen
Tlf: 99 15 49 09
www.stortorvetsenter.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

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

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

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

Stortorvet

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

Storbyen, Sjøsiden og Holmen

Cato Dehli Lauritzen 
Utviklingsdirektør
Tlf.: 23 28 27 35
Mob: 47 88 80 94 
cato.lauritzen@sektor.no

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

Buskerud Storsenter & Krokstad 
Senter og Kilden

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

Kongssenteret, Lade, Linderud 
senter og Stopp 

Marianne Mazarino Håkonsen
Markedsdirektør
Tlf.: 23 28 27 29
Mob: 95 14 30 05
marianne.haakonsen@sektor.no

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

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, Holmen og Oasen

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

NAF-Huset, Glasshuspassasjen,  
Kuben og Stadionparken

Therese Bull-Engelstad
Markedskonsulent
Tlf: 23 28 27 09
Mob: 99 02 22 78
therese.bull-engelstad@sektor.no

Ketil Wold
Eiendomsdirektør
Mob: 91 32 48 28 
ketil.wold@sektor.no

CC Drammen, Heiane, Magasinet 
Drammen og Torget Vest

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

Helle Rambø
Salgskonsulent
Tlf: 23 28 27 08
Mob: 97 06 45 56
helle.rambo@sektor.no

KONTAKTPERSONER

Terje Gulbrandsen
Kommunikasjonssjef
Tlf: 23 28 27 46
Mob: 95 29 85 06
terje.gulbrandsen@sektor.no

Ingeborg Tveit
Utleie- og koordineringssjef
Tlf: 23 28 27 00
Mob: 47 24 07 37
ingeborg.tveit@sektor.no

Kenneth Olsen
Markedssjef
Tlf: 23 28 27 19
Mob: 95 02 92 30
kenneth.olsen@sektor.no


