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Kolofon

Sektor-familien vokser, og vi har som mange 
sikkert har fått med seg kjøpt Sjøsiden Senter i 
Horten, Oasen i Bergen og Storbyen i Sarpsborg. 
Vi kjenner Anette og gjengen på Storbyen godt 
gjennom forvaltningsansvaret vi har hatt de senere 
årene, samtidig gleder vi oss til å bli bedre kjent 
med Ingrid Gran Mjelde og Eva Nielsen, som leder 
henholdsvis Sjøsiden og Oasen. Dette er tre sentre 
med sterke posisjoner i sine lokale marked, og som 
bidrar til å styrke vår portefølje av kjøpesentre. 
Størrelse er viktig i vår bransje, og med nye eiere 
i ryggen ligger forholdene til rette for videre vekst.

Med overtakelsen av Oasen har vi fått et ben å stå 
på også i Bergensområdet. Vi tar over et senter 
som er midt i en større utvidelse og oppgradering. 
Det er spennende å ta over en «byggeplass», og vi 
er sikre på at resultatet kommer til å bli veldig bra 
både for leietakere, kunder og oss som forvalter. 
På side 4 og 5 kan du se hvordan nye Oasen vil 
bli når prosjektet er ferdig.

Vi i Sektor er opptatt av å utnytte nettets mange 
muligheter til å få flere kunder til våre kjøpesentre. 
Hele 1,6 millioner mennesker var inne på nettsidene 
til Sektor-sentrene i fjor og veksten bare fortsetter. 
Flere og flere bruker smarttelefonen sin til å skaffe 
seg informasjonen de letere etter, og på side 8 
kan du lese mer om hvordan vi ønsker å tilpasse 
nettsidene våre til den virkeligheten. 

2012  var et spennende år som gav Sektor-sentrene en 
omsetningsvekst på 2,6 prosent. Totalomsetningen 
endte på 15,64 milliarder kroner, og det gjør oss til 
det nest største kjøpesenterselskapet i Norge. Vi 
gleder oss til å fortsette veksten i 2013 sammen 
med våre ansatte, leietakere og eiere!

Ansvarlig redaktør: Marianne Mazarino Håkonsen
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Foto: Atle Richter Schie, Jon Skille Amundsen, 
og Haakon Brox
Design: CenteRteAM / Frank Heggernes
Trykk: 07 Gruppen

Leder

Vi blir større

EiriK tHrygg 
Adm. dir. Sektor Eiendomsutvikling

Eierne bak Sektor Eiendomsutvikling har gjennom en investorgruppe kjøpt 

sentrene Storbyen i Sarpsborg, Oasen i Bergen og Sjøsiden i Horten. 

Sektor fortSetter å vokSe 
- kjøper tre Sentre

en samlede prisen er på i overkant av 
to milliarder kroner.

- Med Sektors forvaltningskompetanse 
vil sentrene bli utviklet videre til det beste både for 
kunder, leietakere, og investorene, sier Petter A. 
Stordalen, styreleder i Sektor Eienrdomsutvikling AS.  

En gammel bekjent og to nye
Sektor Eiendomsutvikling AS skal forvalte de 
tre kjøpesentrene. Sektor forvalter allerede 
Storbyen Senter mens Oasen og Sjøsiden er to 
nye bekjentskaper.

- Sektor er i en veldig spennende utvikling, og 
med det siste oppkjøpet viser våre nye eiere at de 
mener alvor når de sier at vi skal vokse. Med tre nye 
solide sentre i vår portefølje legger vi grunnlaget for 
å stå enda sterkere i konkurransen om attraktive 
leietakere, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør 
i Sektor Eiendomsutvikling AS.

Spennende posisjon i Bergen
Bydelssenteret Oasen i Fyllingsdalen åpnet i 
1971, men har siden den gang vært igjennom flere 
utvidelser. Det siste prosjektet skal være ferdig 
våren 2014.

- Senteret vil etter utvidelsen ha en forventet 
årsomsetning på 1,2 milliarder kroner og vil dermed 
bli ett av våre største sentre. Vi har ønsket å få 
en fot innenfor markedet i Norges tredje største 
by, og Oasen kjøpesenter gir oss en spennende 
posisjon i Bergensmarkedet, sier Thrygg. 

Eva Nielsen har vært senterleder ved Oasen i fem år, 
og gleder seg til å bli medlem av en større familie.

- Vi har nå fått en eier som kun driver med 
kjøpesentre, dette vil tilføre oss mye kompetanse 
på drift og markedsføring av senteret. Leietakerne 
ser frem til et samarbeid på kampanjer og aktiviteter 
med andre Sektor-sentre i tiden som kommer, 
sier Nielsen.

Sjøsiden Senter
Sjøsiden ligger i Horten sentrum, og er med sine 
38 butikker ledende i sitt markedsområde. Senteret 
har om lag en million besøkende i året, og omsatte 
i fjor for 371 millioner kroner. 

- Sjøsiden er et velfungerende senter som faktisk 
Sektor Eiendomsutvikling hadde oppstarten av 
på vegne av DNB for 12 år siden. Vi gleder oss til 
å utvikle senteret videre sammen med de mange 
solide leietakerne som allerede er der, sier Thrygg.
Ingrid Mjelde Gran har vært senterleder i hele 
senterets levetid. 

Oasen senter i Fyllingsdalen, Bergen.

Sjøsiden i Horten

D

>>
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- Vi har hatt gode år med vår forrige eier, men jeg er 
veldig glad for at det ble Sektor som til slutt kjøpte 
oss. Slik jeg kjenner Sektor Eiendomsutvikling, 
er det en organisasjon som tar godt vare på sine 
medarbeidere. Nå får vi en eier som har spesialisert 
seg på å eie og drive kjøpesenter. Det er det de kan 
og det de vil holde på med. Jeg er overbevist om 
at de nye eierne vil gi oss et løft, sier Mjelde Gran.

Storbyen Senter
Storbyen ligger midt på torget i Sarpsborg og 
regnes som regionssenter i Østfold. Senteret har 
totalt 19 400 kvadratmeter med butikker, gode 
parkeringsforhold og omsatte i 2012 for over 670 
millioner kroner.

- Storbyen er et senter vi kjenner godt allerede 
fordi vi har ansvaret for driften. Det er et av Norges 
mest veldrevne senter, og senterleder Annette 
Kay og hennes team gikk i fjor helt til topps under 
konferansen Nordic Council of Shopping Centers 
sin kåring av årets driftsteam. Nå tar Sektor også 
over som eier og det gleder vi oss over, sier Thrygg.

De tre nye sentrene har alle kvinnelige senterledere 
med lang erfaring fra kjøpesenterbransjen.

- Dette er ledere som virkelig vet hva det betyr å 
drive et kjøpesenter og som vi er stolte over å ha 
på laget, sier Thrygg. 

Senterleder på Sjøsiden senter, Ingrid Mjelde

Storbyen i Sarpsborg

Sjøsiden Horten

Oasen, Bergen

Antall butikker: 57
Antall p-plasser: 800
Total areal: 29 300
Omsetning 2012: 853 mill
Totalt antall besøkende 2012: 4 000 000

Sjøsiden, Horten

Antall butikker: 38
Antall p-plasser: 170
Total areal: 12 000
Omsetning 2012: 357 mill
Totalt antall besøkende 2012: 1 000 000

Storbyen, Sarpsborg

Antall butikker: 64
Antall p-plasser: 570
Total areal:  33 200
Omsetning 2012: 672 mill
Totalt antall besøkende 2012: 3 576 000
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oaSen Skal 
bli Større

Oasen kjøpesenter har i 
dag 72 leietakere og 850 
ansatte. I 2012 omsatte 
det for 853 millioner kroner, 
men det er behov for mer 
plass. Når prosjektet 
er ferdig vil senteret 
være utvidet med 8 000 
kvadratmeter forretnings- 
og fellesareal og 3 000 
kvadratmeter kontorareal.

- Det er første gang vi 
tar over et senter som er midt i en så omfattende 
utbygging. Vi tar over noe som vi ikke var med å starte 
og heller ikke har bestemt hvordan det skal bli, men 
heldigvis er det gjort mye godt arbeid i planleggingen, 
sier eiendomsdirektør Rolf Harald Holand. Han er nå 
prosjektleder for utbyggingen av Oasen.

Gjør endringer
- Det at senteret blir kjøpt opp når vi utvider gir 
oss jo noen utfordringer, men også klare fordeler. 
Sektor har stor erfaring med kjøpesenterdrift og ser 
ting med nye øyne. Det tror jeg kommer til å gjøre 
at «nye» Oasen vil bli enda bedre, sier senterleder 
Eva Nielsen.

Arbeidet i 1. og 3. etasje skal gå som planlagt, 
men Sektor har bestemt seg for å gjøre endringer 
i 2. etasje. 

- Vi gjør noen endringer i forhold til den originale 
planen, men det skal ikke gå utover fremdriften. I 2. 
etasje ønsker vi en litt annen layout ved å fortette 
noen av de åpne områdene samtidig som vi tar 
vare på lyset i lokalene og får den butikkmiksen 
vi ønsker, sier Holand. 

Sektor skal mer enn forvalte Oasen kjøpesenter - de tar også over et senter 

som er midt i en større utbygging og oppgradering til hele 376 millioner kroner. 

Befolkningsvekt og lojale kunder
Videreutvikling av Oasen kjøpesenter gjøres for 
å imøtekomme kundenes ønske om et totaltilbud 
som dekker de daglige behov for varer og tjenester 
der man bor eller arbeider. Prosjektet vil skape 
meromsetning og dermed økt inntjening for 
leietakerne og huseier. 

- Vi ser at det er stor kundelojalitet i nær-markedet vårt, 
og Fyllingsdalen opplever også en befolkningstilvekst. 
Det er en kjøpesterk kundegruppe som bor og jobber 
her, og vi får også flere kunder fra omliggende bydeler 
som Ytrebygda og Fana, forteller senterlederen.

rolf Harald Holand
Eiendomsdirektør
Sektor Eiendomsutvikling

>>
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S

Sikret Seg 
mer plaSS på 
StranDtorget

trandtorget er det største kjøpesenteret 
i Lillehammer-regionen, og er en del 
av Strandtorget Handelspark sammen 
med blant annet Elkjøp, Rema 1000 

og McDonalds. Og det er nettopp en ny del av 
handelsparken Sektor nå har sikret seg. Bygget 
hvor Rema 1000, Granum bakeri og Sport1 Outlet 
er leietakere er nå en del av Sektor. 

- Hensikten er å få kontroll på mest mulig av området 
som er knyttet til kjøpesenteret, og i fremtiden ser 
vi for oss både utbyggingsmuligheter og at vårt 
nye bygg kan bli en del av selve kjøpesenteret. 
Når vi fikk muligheten, var det eneste riktige å 
skaffe oss eiendommen, sier eiendomsdirektør 
Rolf Harald Holand.

Strandtorget kjøpesenter har over 55 butikker som 
trekker folk fra både nærområdet og hytteturismen 
på vei til skidestinasjoner lenger nord. Senteret 
ligger både nær sentrum og er godt eksponert 
langs E6 ved avkjøringen til Lillehammer. 

- Vi har i mange år hatt et godt samarbeid med 
kommunen og vist at vi også tar samfunnsansvar 
- blant annet ved å ta investeringen med en ny 
rundkjøring som sikret bedre flyt og trafikksikkerhet 
i tilknytning til senteret. Lillehammer kommune har 
begynt med en større omregulering av området, 
og det er en prosess som må være i havn før 
eventuell utbygging eller andre endringer er aktuelt, 
sier Holand.  

Nye butikker og omrokkeringer
Det er derfor mange som er interessert i å bli nye 
leietakere når senteret står ferdig. 

- Det kommer både nye butikker og mange av 
butikkene på senteret vil få større lokaler enn i 
dag. Den interne flyttingen og omrokkeringen av 
leietakere skal etter planen være ferdig innen 15. 
november i år, og vi håper også at store deler av 
2. etasjen vil være ferdig til julehandelen. Arbeidet 
med det underjordiske garasjeanlegget på 350 kvm 
ble sluttført høsten 2012, sier Holand.   

Både Holand og hans kollegaer Kathrine Knudsen 
Tilrem, Hugo Berg, Marianne Håkonsen og Magne 
Eriksen i Sektor gleder seg til å sette sitt preg på 
det videre prosjektet.

- Vanligvis er vi med helt fra starten mens her tar vi 
over et prosjekt, men med god og profesjonell hjelp 
skal dette gå bra. Vi har totalentreprenøren LAB og 
konsulentselskapet Erstad & Lekven med videre, 
og sammen med arkitektene i Grieg skal vi lage et 
større og bedre Oasen kjøpesenter, sier Holand.

Sektor Eiendomsutvikling har sikret 

seg en naboeiendom til Strandtorget 

kjøpesenter på Lillehammer. Det 

kan gi utbyggingsmuligheter i 

fremtiden, sier rolf Harald Holand

Sektor har stor erfaring med kjøpesenterdrift 
og ser ting med nye øyne. Det tror jeg kommer 
til å gjøre at «nye» Oasen vil bli enda bedre.

Senterleder på Oasen kjøpesenter, Eva Nielsen
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nye Sektor

2003 var spa-bølgen knapt kommet til 
Norge, men hvis det fungerer i andre land 
i Europa kan det vel slå an her også, tenkte 
markedsdirektør Marianne Håkonsen.

- Ideen fikk jeg fra noen blader på Narvesenkiosken 
på Værnes. Der leste jeg om spa- og velværetrenden 
som hadde vokst frem i Europa, og tenkte at dette 
bør vi prøve på kjøpesenter også. Jeg fikk kontakt 
med Bente som allerede drev en hudpleieklinikk i 
Trondheim og lurte på om hun kunne være interessert 
i å starte opp på Solsiden, forteller Håkonsen.

Helhetsopplevelse
Og Bente Lervik var interessert, men bare hvis hun 
fikk gi trønderne et spa-tilbud. Det endte med at 
Bente satset stort og leide over 500 kvadratmeter 
på Solsiden.

- Jeg ville rett og slett lage et nytelsessenter, og 
jeg hadde troen på at et spa som kunne tilby en  
helhetsopplevelse med pleie i flere timer ville 
fungere godt på et kjøpesenter, sier innehaver 
Bente Lervik. 

Og det fikk hun rett i. 
- Under oppstarten i 2003 gikk det litt trådt, men 
det hjalp at jeg allerede hadde en klinikk et annet 
sted i sentrum og det gjorde at terskelen for å 
prøve tilbudet vårt på Solsiden ble noe lavere. Så 
løsnet det inn mot jul - da sto køen langt bortover 
gangen. Siden da har vi stort sett vært fullbooket, 
forteller Lervik.

Størst i Norge
Innen spa- og velværebransjen er det fem 
produktmerkenavn som er store på markedet. I 
2012 var Solsiden det spasenteret i Norge med 
høyest omsetning på bareMinerals, Decléor og 
Matis, samt nummer to på md formulations og Bliss.

- Det sier jo noe om den posisjonen vi har fått 
gjennom hardt arbeid. Det å drive spa er ikke den 
enkleste måten å tjene penger, men med 25 dyktige 
ansatte fra mange deler av verden leverer vi pleie 
til kundene våre som de setter pris på, sier Lervik.

Lønte seg å ta en sjanse 
Suksessen på Solsiden viser at det kan lønne seg 
å følge med på internasjonale trender.

Da Bente Lervik startet opp spasenter på Solsiden kjøpesenter for ti år siden var mange skeptisk til 

hvor lenge det ville vare. Nå omsetter hennes spa- og velværesenter for 17 millioner kroner og har vært 

fullbooket siden starten. 

i

SatSet og vant meD Spa på SolSiDen

- Bente turte å satse på at også nordmenn skulle 
begynne å gå på spa. Hennes historie viser hvor 
viktig det er å finne leietakere som er villige til å 
ta en sjanse, sier Håkonsen.

I jubileumsåret er det planlagt ny innredning og 
lokalene på Solsiden skal pusses opp utover våren.
- Det er viktig å ha flotte og avslappende lokaler 
slik at kundene virkelig kan finne roen. Vi er veldig 
begeistret over at vi nå kan feire ti år på Solsiden, 
sier Lervik.

bente lervik
Eier Solsiden Spa
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- Tidligere har sentrene forhandlet med medie-
bedriftene selv om rabatter for annonsering. 
Mediegrupperingene blir færre og større, og da 
er det også en fordel for oss å stå sammen når vi 
forhandler om både annonsering og distribusjon. 
Derfor har vi inngått en sentral avtale med 
mediebyrået Maxus, sier markedsdirektør Marianne 
Håkonsen i Sektor Eiendomsutvikling. 

Det er første gang Sektor har engasjert et mediebyrå 
til medieforhandlinger, og målet er ikke bare å 
spare penger, men også sikre bedre innsikt om 
de ulike medienes produktutvikling. 

- Medieforbruket blant nordmenn endrer seg, 
og vi er helt avhengig av å få gode råd om hvor 
og hvordan vi kan treffe kundegrupper mest 
effektivt. Maxus sitter på mer kunnskap om  de 
ulike medievanene og utviklingen både på riks og 
lokalt plan. Det gjør at vår annonsering kan bli mer 
effektiv, sier Håkonsen.

Sparer penger…
Maxus har i samarbeid med Sektor og Sektor-
sentrene vurdert de mediekanaler de ulike sentrene 
bruker og forhandlet pris og avtaler. Det har lønt 
seg blant annet for Linderud Senter. 

- Tidligere gjorde vi denne jobben selv, men vår 
erfaring er at vi får enda bedre priser og betingelser 
med en profesjonell aktør. For vår del falt prisen med 
nesten 9 prosent etter at Maxus hadde forhandlet 
med Aftenposten. Hvis alle Sektor-sentrene sparer 
omtrent like mye som oss så vil det utgjøre store 
summer, sier senterleder Irene B. Karstad. 

…tid
På sikt vil avtalen med Maxus også bety at 
senterlederne får en sparringspartner for å oppnå 
optimal mediemiks og mer effektiv tidsbruk.  

- De har også jobbet med å innhente og forhandle 
priser på distribusjon av reklame og magasiner. 
Så avtalen med Maxus betyr at vi både sparer 
tid, penger og at kvalitetssikringen blir bedre, sier 
Karstad. 

…og gir mer effektiv markedsføring
Senterleder Inger Ognedal Egeland på 
Stadionparken er også veldig glad for å ha fått 
en sterkere forhandlingsposisjon. 

- Vi er et forholdsvis lite senter med 25 leietakere 
og dermed også et begrenset markedsbudsjett. 
Det har gjort at vi har slitt med å forhandle frem 
gode avtaler hos Stavanger Aftenblad og Posten. 
Med Maxus på laget har vi fått langt bedre priser 
enn tidligere både når det gjelder annonser og 
distribusjon, sier Ognedal Egeland.

Men det handler ikke bare om penger.

- Det føles veldig godt å ha en partner som skjønner 
hva som er viktig og riktig for oss som senter. Det 
er deilig å ha noen å diskutere med som sitter 
på en masse kunnskap om mediebruk blant vår 
kundegruppe. Det gjør at vi får avtaler som er bedre 
tilpasset vårt marked enn tidligere, sier Ognedal 
Egeland.

meD felleS løSning 
Sparer Sentrene penger 

Sektor har inngått en avtale med mediebyrået Maxus for å forhandle 
annonse- og distribusjonspriser. Det skal gi mer effektiv og målrettet 
annonsering.

Suksessen på Solsiden 
viser at det kan lønne 
seg å følge med på 
internasjonale trender

“

Inger Ognedal Egeland, 
Senterleder Stadionparken

Marianne Mazarino Håkonsen, Markedsdirektør i Sektor Eiendomsutvilling og Nathalie Warembourg, adm.dir i Maxus mediebyrå.

Med Maxus på 
laget har vi fått 
langt bedre priser 
enn tidligere

“



Sektornytt • marS 20138

tema: Digital tilSteDeværelSe

nternett og mobilt medieinnhold har 
eksplodert skal vi tro ekspertene i de ulike 
mediebyråene, og ser vi på andelene de ulike 
mediekanalene har av annonseomsetning 

gjennom mediebyråene, hadde  internett en andel 
på hele 14 % i 2012. Nettbruk via mobil økte da også 
mest gjennom 2012, og den daglige dekningen er nå 
så høy at mobilen bør inn som en del av kampanjene. 
Mobilen er blitt limet i det digitale mediedøgnet, 
og Sektor-sentrenes tilstedeværelse på nett og i 
sosiale medier er derfor en viktig del av  vår satsing 
for å få enda flere til å besøke våre kjøpesenter, sier 
markedsdirektør Marianne Håkonsen.

Og veksten mot slutten av året tyder på at nettet 
vil bli enda viktigere i 2013.

- I fjerde kvartal var det nesten 600 000 besøkende 
totalt på nettsidene til Sektor-sentrene. Det er en 
økning på hele 140 000 fra samme periode i 2011, 
og 37 prosent av besøket var fra mobil, forteller 
Melinda Johnsen som er digital konsulent i Sektor 
Eiendomsutvikling. 

På nett med mobilen
Totalt doblet antall besøk seg fra mobiltelefon i 
2012. Økningen er trolig et resultat av at de aller 
fleste har skaffet seg smarttelefon. 

- Vi tror at mobilen vil bli et verktøy for mer salg 
av varer fra våre kjøpesenter. Det gjør også at 
magasiner og kampanjer fremover må ha gode og 
praktiske mobilløsninger, sier Johnsen.

Sektor Eiendomsutvikling utvikler stadig bedre 
nettløsninger og jobber konkret med hvordan 
sosiale medier kan brukes for å styrke sentrene. 
 
- På agendaen framover står lansering av ny 
responsiv designmal for nettsidene. Det vil si 
at nettsiden tilpasser seg automatisk til den 
skjermstørrelsen som passer din enhet best – 
enten det er PC, nettbrett eller mobiltelefon. Det 
gjør at vi vil slippe å ha egne mobilsider. I tillegg 
blir nye intranettsider for Sektor-sentrene  rullet 
ut i februar. Og vi skal fortsette å teste ut bruk av 
Facebook, Instagram og kanskje også nye sosiale 
medier, sier Johnsen.

Nettsidene til kjøpesentrene til Sektor hadde over 1,6 millioner 

besøkende i 2012, og en stadig større andel kommer via mobiltelefon. 

i

nett og mobil viSer vei

Vi tror at mobilen vil bli 
et verktøy for mer salg

melinda Johnsen
Digital konsulent 
Sektor Eiendomsutvikling

1.  Kilden 71 %
2.  Heiane 61 %
3.  Lietorvet 47 %
4.  Strandtorget  
 Magasinet Drammen 45 %
5.  Solsiden 41 %

Topp 5
Sentrene med størst økningen i besøk 
på hjemmesiden fra 2011 til 2012

Totalt besøkende 2012 

453 627
Utgjør 27,3 % av totalt 
besøk til nettsidene.

Totalt besøkende 2011

166 614
Utgjør 13,6 %  av totalt 
besøk til nettsidene.

BESøk viA mOBiL
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tema: Service

remmertorget ble kåret til årets 
kjøpesenterteam i 2012 fordi de 
oppnådde best kunde- og leie-
takertilfredshet innen butikkmiks, 

omsetningsutvikling, service, kommunikasjon og 
grønt lederskap. Premien var en studietur til London. 

- Siden det var vi som sendte Kremmertorget-teamet 
til London, måtte vi ta over ansvaret for den daglige 
driften mens de var borte. I sannhetens navn er 
Kremmertorget så godt drevet at det ikke var så mye 
vi egentlig trengte å gjøre, men vi bestemte oss for 
å rulle ut den røde løperen og avslutte januarsalget 
med å dele ut 550 gratis pølser til fornøyde kunder, 
sier administrerende direktør Eirik Thrygg som sto 
i spissen for pølsefesten.

I tillegg gav ekstrajobben til Sektorledelsen god 
anledning til å snakke både med kunder og leietakere.

- For oss var Londonturen en flott opplevelse. 
Vi fikk inspirasjon og tips til hvordan en del av 
våre utfordringer kan løses når vi hadde befaring 
på kjøpesentrene Harrods og Westfield. Vi kunne 
ubeskjedent nok konkludere med at vi har et 
meget flott og moderne senter som vi er veldig 
fornøyd med i Elverum, forteller senterleder Martin 
R. Haugen. 

Kremmertorget-teamet er ikke fremmed for flere 
utenlandsturer.

- Vi drar gjerne på tur igjen når vi ser hvor godt 
Kremmertorget fungerer med ledelsen i Sektor som 
tilkallingsvakter, sier en smilende senterleder Haugen. 

k

toppleDelSen meD ekStrajobb på kremmertorget
Mens senterledelsen på Kremmertorget var på inspirasjonstur til London tok ledelsen i Sektor Eiendomsutvikling 

over den daglige driften. Det ble pølsefest for kundene! 

Vi rullet ut den røde løperen 
og delte ut 550 gratis pølser.

Cato Dehli Lauritzen, Marianne Mazarino Håkonsen og Eirik Thrygg 
serverer kundene gratis pølser. 

Odd Arild Nyholt lar bank og finans ligge og serverer kunder
 på Kremmertorget
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goDe verktøy Skaper reSUltater

SektorS verktøykaSSe:

Hele 9 Sektor-sentra har kjørt en kampanje for Pepsi Max og 
G-sport i uke 8-9. Dette er en del av en større kampanje hvor 
en flaske Pepsi Max gir 100 kroner i rabatt hos G-sport. Alt 
kundene trenger å gjøre er å kjøpe en flaske, registrere koden 
bak etikken på nettet og så får de 100 kroner i rabatt for hver 
flaske, ved kjøp av varer til en verdi av minimum 200 kroner. Det 
betyr at for eksempel en dunjakke til 2000 kroner kan Pepsi-
elskere få til 1000 kroner hvis de har kjøpt ti flasker.

Huset som Medie har nok en gang vist seg som et salgsutløsende 
virkemiddel. Netcom-butikkene på de Sektor-sentrene som kjørte 
kampanjen, økte salget med 48 prosent under kampanjeperioden 
før jul i fjor.

- Det er moro å se hvor effektiv vår egen kanal Huset som 
Medie er. På Linderud og Solsiden doblet Netcom salget i sine 
butikker, og de var så fornøyd at de rullet ut en ny kampanje 
i ti Sektor-sentre allerede i uke 8 og 9, sier markedskonsulent 
Therese Bull-Engelstad i Sektor Eiendomsutvikling. 

På torsdag, fredag og lørdag i uke 11 vil du igjen finne lave 
priser og knalltilbud på våre Sektor-sentre. Da gjennomføres 
nemlig årets første 3-dagers shoppingvarsel-kampanje på 
kjøpesentrene landet rundt.

- Salgskampanjen har vært en suksess år etter år. Målet er 
å tømme leietakernes varelagre og gjøre rom for sesongens 
nyheter. Kampanjen er enkel og tydelig i sin grafiske utforming, 
gir stoppeffekt og er salgsutløsende. Den omfavnes av både 
kunder og leietakere. Målinger blant butikkledere og kunder 
viser at kampanjen er godt likt, skaper oppmerksomhet og fører 
til økt salg i butikk, sier markedssjef Elisabeth Selvik Hjelle i 
Sektor Eiendomsutvikling.

I en tøff markedssituasjon forrige kampanjerunde, hvor nesten 
hele kjøpesenterbransjen kjørte kampanjer samtidig, hadde 
nesten 50 % av Sektor-sentrene omsetningsøkning.  

Vi ser fram til høye omsetnings- og besøkstall for kjøpesentrene 
og butikkene våre som deltar i denne kampanjen også i årets 
uke 11. Vi tilrettelegger for dette ved å fortsette å utvikle en 
kampanje som trekker kunder til sentrene, som benytter de riktige 
mediekanalene for å nå ut med budskapet og som gjennom 
nøye planlegging før, under og etter kampanjen vil skape den 
rette stoppeffekten i markedet. Alt i samarbeid med den enkelte 

butikk, som stiller med sesongriktige nyheter og tilbud, samt 
de dyktige og kompetente senterlederne i Sektor-familien som 
gjennomfører med stil hver eneste gang. 

- I år er det rekorddeltakelse for Sektor-sentrene på denne 
kampanjen. Hele 25 kjøpesentre bidrar til at Norge farges rosa, 
så det er bare å se opp for gode tilbud og lave priser, sier 
Selvik Hjelle. 

Mange sentre legger opp til en rekke aktiviteter i fellesarealene 
og demonstrasjoner av produkter og tjenester for å sørge for 
at kundene skal komme i rett handlemodus. Sektor har også 
satt sammen en mediepakke med krutt i for leietakere under 
kampanjeperiodene.

- Vi ønsker å legge til rette for at våre leietakere deltar aktivt 
i 3-dagerskampanjen. Derfor tilbyr vi en mediepakke hvor du 
får ett format på senteravisene, sammen med tilstedeværelse 
på sentrenes Facebook- og nettsider, kundeklubb SMS-
utsendelse og ikke minst bruk av reklameflater på senteret 
under kampanjeperioden, sier Selvik Hjelle. 

Interessert i å være med på den neste kampanjen i uke 42? 
Send gjerne en mail på marked@sektor.no, så lager vi en 
mediepakke med krutt i for deg!

G-sport oG pepsi Max 
i felles kaMpanje

rekorddeltakelse for 3-daGers shoppinGVarsel i uke 11 2013

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 26 Sektor-sentre.

Vi gjennomfører 2 kampanjer i 2013

og satser alt på at kampanjen gir 

positiv omsetningseffekt. I uke 11 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 17 Sektor-

sentre samtidig! Hver utgivelse 

kommer i et opplag på ca 400.000 

og støttes av en stor kampanje på 

hvert senter.

kraftiG økninG for netcoM
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bryn har blitt mer moDernenye leietakere

Oppgraderingen av Bryn senter har gitt både kunder 
og leietakere et lysere, mer moderne senter med en 
kundestrøm som flyter bedre. Bryn senter feiret sitt 20 
års jubileum i september i fjor, og det var på tide med 
en oppgradering. 

-Senteret hadde et noe tilårskommet utrykk og det 
ville vi gjøre noe med. i tillegg var målet å få bedre 
kundeflyt i plan 3 hvor de fleste butikkene ligger, sier 
eiendomssjef Tarjei Sandnes.

Omsetningsøkning under oppussingsperioden
Oppgraderingen besto i ny himling, bedre lyssetting, lysere og triveligere fellesareal, nye 
butikkfasader, ny inngang fra parkeringen i plan 3, et strammere og bedre ytre uttrykk 
ved å rydde opp i skiltingen utvendig og ny logo for senteret. i tillegg har mange butikker 
gjennomført butikkoppgraderinger i forbindelse med prosjektet.

- mens det meste av arbeidet pågikk var det en liten omsetningsvekst, og vi har fått 
tilbakemeldinger fra både kunder og leietakere at oppussingsperioden gikk veldig greit. 
Senterkontoret gjorde en kjempejobb i gjennomføringen av prosjektet. i tillegg var fornyelsen 
etterlengtet, og det gjorde at de fleste hadde forståelse for de utfordringer et slikt prosjekt 
nødvendigvis fører med seg, sier Sandnes. 

H&m trekker kunder
Når står senteret uten tvil bedre rustet i konkurransen. Det er noe tidlig å se resultater 
av oppgraderingen for hele senteret i form av omsetningsøkning, men det er en positiv 
utvikling i mange av butikkene. 

-Bryn kan nå tilby mange av de tingene kundene ønsker - enkel tilgang, fire timer gratis 
parkering, P-hus, et lyst og moderne uttrykk og et godt utvalg butikker. Det siste som står 
igjen er en oppgradering og utvidelse av H&m sin butikk. H&m har stor trekkraft og vi har 
forhåpninger om at det vil gi enda flere kunder til butikkplanet, sier eiendomssjef Sandnes.

Solsiden:
 Brio - Februar
 Christiania Glassmagasin - Mai
 Solid - Februar
 Kitch’n - Mars
 Rom for Alle – April 

Liertoppen: 
 Josefsson frisør (utvider) - Februar

Herkules:
 KappAhl - Mars
 Kid - Mars
 Mister Wok - Mars
 Burgy - Mai

Storbyen: 
 Vinmonopol - Mai
Apotek 1 - Mai

Stadionparken:
 SABI Sushi - Mai 

Kuben:
 Ny klesbutikk for herre/dame 
åpner i april. 

torget Vest:
 Torget Vest mat og vinhus – April

Magasinet Drammen:
 Ting og tang – Mai

CC Varehus:
 Podium – Mars

TwiTrET:

tina Horne Olsen @tinaHorneOlsen
Venner som tør å si sin egen mening når 
man er på shopping er best!

Barneklær-kjeden Name it åpnet sin 33. butikk i 
Norge på Storbyen kjøpesenter. Det var tydeligvis 
populært blant sarpingene – åpningsdagen gav 
nesten 600 000 kroner i omsetning. Det var kø 
og trengsel både foran kassen og butikken da 
Name it i slutten av november åpnet sin butikk 
med barnetøy for barn mellom 0 og 12 år.

- Åpningen på Storbyen gikk over all forventning, 
og grunnlaget for den vellykkede etableringen 
ligger i den gode dialogen vi har hatt med Sektor 
Eiendomsutvikling. Vi ønsker å samarbeide med 
de beste driverne av kjøpesentre i Norge for å få 
frem potensialet i våre konsepter. På Storbyen 
har vi lykkes med dette, sier etableringsansvarlig 
Alexis Merino i Bestseller Norge. 

knallåpning for name it på Storbyen
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Bryn Senter 
Senterleder: 
Kenneth Olsen
Tlf: 95 02 92 30
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 

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: 
Irene B. Karstad
Tlf: 94 80 53 39 
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

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

Kremmertorget, Strandtorget 
og Stortorvet

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

Storbyen, Sjøsiden og Holmen 
fra 15.3.2013

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

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

Kolbotn Torg, Holmen og Oasen

Oddbjørn Oland
Eiendomskonsulent
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

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, Lietorvet 
og Trekanten

Elisabeth Selvik Hjelle
Markedssjef
Tlf.: 23 28 27 46
Mob: 92 09 48 22
elisabeth.hjelle@sektor.no

koNtaktpersoNer


