
FARUM BYTORV
Stærkt positioneret butikscenter i
Nordsjælland



Centret
Farum Bytorv ligger i Furesø Kommune.
 
Farum Bytorv blev oprindelig opført som et
åbentcenter i 1978, men i forbindelse med en ud-
videlse i 1993 blev Bytorvet overdækket. Det er
gjort på en måde, så man stadig har en følelse af
at gå i "det fri" grundet den imponerende lofts-
højde og lysindfald.
 
Det samlede butiksareal er på 14.700 m2 og byder
på mange forskellige butikker.
 
Dagligvarebutikker er repræsenteret ved Kvickly
og Irma, og derudover er LIDL beliggende som
nabo til centret.
 
I centret findes "Delikaden", hvor et bredt udvalg
af special fødevarer tilbydes – både fiskehandler,
slagter, ostebod og bager.
 
Herudover har Farum Bytorv et bredt sortiment
inden for udvalgsvarer, såsom Bog & Idé, Matas,
Gine, Mr. J & A Herretøj, Profil Optik, Sportigan,
Kop & Kande, Name it, Flying Tiger, Joe & The
Juice, Normal m.fl.
 
Farum Bytorv ligger tæt på både Farum Station
og Hillerødmotorvejen, og der er busholdeplads li-
ge ved indgangen.

Fakta
Ejer: Dades

Bruttoareal: 14.700 m2

Omsætning pr. år: 610 mio. kr.

Besøgende pr. år: 3,4 mio.

Antal butikker: 46

Antal butikker,
dagligvarehandel 2

Antal P-pladser: 770

Energimærke F

Farum Bytorv



Fakta om kunderne
Farum Bytorv ligger i et geografisk områ-
de med et købestærkt kundegrundlag.
 
Den gennemsnitlige bruttoindkomst pr.
husstand er på indeks 135 i forhold til
landsgennemsnittet.
 
Farum Bytorv er karakteriseret ved at ha-
ve meget loyale kunder, idet 85 % besø-
ger Bytorvet en eller flere gange om ugen.
Hovedparten af kunderne (70 %) kommer
fra Farum, og 12 % kommer fra nabobyer-
ne Værløse og Birkerød.
 
Kvinderne udgør 73 % af kunderne, og
den gennemsnitlige alder for kunderne er
43 år. 66 % af kunderne kommer i bil til
Farum Bytorv.

Primært markedsområde:
Farum og Værløse
Antal personer: Ca. 39.000

Sekundært markedsområde:
Antal personer: Ca. 80.000
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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
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