
WATERFRONT SHOPPING
Shopping og velvære



Centret
Waterfront ligger i Hellerup i det eksklusive Tu-
borg Nord lige ud til Øresund med Experimentari-
et som nabo.
 
Visionen for Waterfront er, at det skal være et
hus med håndplukkede butikker og restauranter,
som forhandler varer af den højeste kvalitet og
tilbyder en uovertruffen service. Et hus fuld af en-
gagement, kvalitet og service, der kan give vores
gæster et nemmere liv.
 
Missionen er, at Waterfront skal være Hellerups
naturlige samlingssted.
For at leve op til visionen, tilbyder Waterfront alt
fra stærke mærkevarebrands inden for mode
over butikker med kropsplejeprodukter, hushold-
ningsartikler til to store dagligvarebutikker - med
både basis- og delikatessevarer.
 
Men i Waterfront skal der ikke kun shoppes – vo-
res kvalitetsbevidste caféer og restauranter skal
tilskynde de besøgende til at spise frokost eller
aftensmad i huset – enten hos Joe & The Juice,
42 RAW, Palæo, Wullf & Konstali og Eattoday.
 
Desuden tilbyder Waterfront en stor fitness- og
wellnessafdeling i form af Well-come Fitness &
Amazing Spa, der ligger på første sal.

Fakta
Ejer: Dades

Bruttoareal: 15.400 m2

Omsætning pr. år: 270 mio. kr.

Besøgende pr. år: 2 mio.

Antal butikker: 28

Antal butikker,
dagligvarehandel 2

Antal P-pladser: 700

Energimærke E

Waterfront Shopping



Fakta om kunderne
Waterfront ligger i et meget købestærkt
geografisk område med en gennemsnitlig
bruttoindkomst pr. husstand på indeks 158
i forhold til landsgennemsnittet.
 
Kunderne i Waterfront værdsætter god
kvalitet, er positive overfor forandring og
er opsatte på at afprøve nye ting og
trends.
 
60% af kunderne er kvinder og de kom-
mer typisk fra lokalområdet og det nære
opland.
 
De shopper dagligvarer, tøj og bruger ca-
féerne og restauranterne både alene og
sammen med familien.

Primært markedsområde:
Hellerup
Antal personer: Ca. 25.000

Sekundært markedsområde:
Antal personer: Ca. 136.000

Waterfront Shopping
Tuborg Havnevej 4-8
2900 Hellerup
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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
Brian Ilsøe, leasing manager
45 26 02 23, bri@newsec.dk

Lisbeth Rosborg, centerchef
20 56 99 24, lisbeth@spinderiet.dk


