
NØRREPORT CENTRET
Et moderne butikscenter i
Vestjyllands centrum



Centret
Nørreport Centret ligger i Holstebro og er opført i
1978. Centret er senest blevet udvidet og renove-
ret i 2008, og fremstår nu som et moderne og
tidssvarende butikscenter med 25 spændende bu-
tikker og et samlet areal på 16.000 m2.
 
Nørreport Centret ligger højt for enden af gåga-
den i Holstebro – næsten en smule hævet over re-
sten af byen. Dette har dannet grundlag for cent-
rets markedsføringskoncept med overskriften
”Shopping på toppen”.
 
Dagligvarer er repræsenteret ved Rema 1000, og
herudover findes et bredt sortiment inden for ud-
valgsvarer, såsom Matas, Intersport, Vero Moda,
Tiger, H&M, Bog & Idé, SkoKjær og Mr. Holstebro.
I begyndelsen af 2013 åbnede Fitness World i Nør-
report Centret.
 
Holstebro blev kåret til ”Danmarks Bedste Han-
delsby” i 2006, og gågaden blev i 2012 kåret til
”Danmarks Flotteste Gågade”.
 
Der er direkte adgang til centret fra såvel parke-
ringshus som parkeringsplads.

Fakta
Ejer: Dades

Bruttoareal: 16.000 m2

Omsætning pr. år: 230 mio. kr.

Besøgende pr. år: 2,3 mio.

Antal butikker: 25

Antal butikker,
dagligvarehandel 1

Antal P-pladser: 500

Energimærke G
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Kunderne
Nørreport Centret ligger i et geografisk
område med en gennemsnitlig husstands-
indkomst på indeks 100 i forhold til lands-
gennemsnittet.
 
Langt størstedelen (70 %) af kunderne
kommer fra Holstebro, hvilket gør centret
til et stærkt lokalforankret center.
 
61 % af kunderne besøger Nørreport Cen-
tret en eller flere gange om ugen, og kvin-
derne udgør 73 %.
 
Den gennemsnitlige alder for kunderne er
37 år, og 46 % af kunderne ankommer i bil
til Nørreport Centret.

Primært markedsområde:
Holstebro
Antal personer: Ca. 45.000

Sekundært markedsområde:
Antal personer: Ca. 65.000

Nørreport Centret
Nørregade 58
7500 Holstebro
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Centermanagement

Newsec administrerer 14 velfungerende butiks-
centre med 630 butikslejemål, 40 millioner årli-
ge kunder og en samlet butiksomsætning på
godt 7,1 mia. kr.
 
Et butikscenters værdi for såvel ejere som lejere
bestemmes i høj grad af, hvor attraktivt centret
opfattes som indkøbssted, og hvor professionelt
centret bliver drevet og administreret. Vores
mission er derfor at skabe attraktive centre med
målrettet udbud af butikker i et shoppingmiljø,
som er inspirerende og atmosfærefyldt.

På driftsområdet sørger vi for dagligt vedlige-
hold og rengøring. I tæt samarbejde med center-
foreningerne sikrer vi den rette kommunikation
og markedsføring over for vores kunder.
 
Vi tror på et tæt gensidigt samarbejde mellem
Newsec og lejerne i centrene og deltager aktivt i
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, lige-
som vi løbende behandler de input, vi får fra le-
jerne med henblik på optimering af centrene
som helhed.

Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

Kontakt
Kim Huus, center manager

21 61 46 49, khu@newsec.dk


