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Frederiksberg Centret kåret som Danmarks Bedste Shoppingcenter 2015
I aftes var hele den danske shoppingcenterbranche samlet til kåringen af Danmark Bedste
Shoppingcenter 2015 i Tivoli’s Congress Center.
Frederiksberg Centret blev aftenens helt store prisvinder, da centret løb med både hovedprisen som
”Danmarks Bedste Shoppingcenter over 25.000 m2” og ”Danmarks Flotteste Shoppingcenter”.
Bag arrangementet står Detail-forum, NCSC (Nordic Counsils of Shopping Centers) og ICP A/S, og
kåringen bygger på både kundernes vurdering samt en professionel jury.
Frederiksberg Centret er ejet af Danica Pension og Lægernes Pensionskasse. Centret administreres af
DEAS, som er Danmarks største center manager med en portefølje på 17 shoppingcentre fordelt over
hele landet.
”Vi er utrolig stolte over at vinde denne fornemme pris. Med udvidelsen af Frederiksberg Centret har
vi sat en ny standard for de indkøbsoplevelser, kunderne kan forvente fra shoppingcentre i
fremtiden,” siger Finn Sture Madsen, afdelingsdirektør med ansvar for center management i DEAS.
Et topmoderne citycenter
Det var flotte ord, som blev givet i motiveringen for kåringen af Frederiksberg Centret som Danmarks
Bedste Shoppingcenter 2015:






”Vinderen af titlen som Danmarks Bedste Shoppingcenter over 25.000 m2 kan karakteriseres
som et topmoderne citycenter, som med et veldisponeret og unikt butiksmix og en moderne
indretning har skabt en shopping destination til glæde for både gamle og nye kunder.”
”Kunderne har i den grad taget dette center til sig – besøgstallet er steget siden etableringen
og er fastholdt på et meget højt niveau – også under den økonomiske tilbageholdenhed, som
alle ellers har kunnet mærke.”
”Fra tid til anden bør alle shoppingcentre overveje, om man er klædt på til konkurrencen de
næste 5-10 år. Konkurrencen er tiltagende på stort set alle fronter – også når vi taler
nethandel. Dette center har formået at forny sig og skabe en øget oplevelsesværdi for sine
mange kunder, som utvivlsomt vil have glæde af centrets mange tilbud i de kommende år.”

Som en ekstra ære i forbindelse med kåringen skal Frederiksberg Centret endvidere repræsentere
Danmark i konkurrencen om at blive ”Skandinaviens Bedste Shoppingcenter” i 2016.
Også pris til City Vest
Også et andet shoppingcenter i DEAS’ portefølje vandt en pris, nemlig City Vest, der vandt prisen for
”Shoppingcentret med Danmarks bedste parkeringsforhold”.
Om arrangementet
DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
www.deas.dk

Tlf.: +45 70 30 20 20
info@deas.dk
CVR-nr. 20 28 34 16

Regionskontorer:
Aalborg
Aarhus

Kåringen finder sted hvert 2. år, og i år deltog 24 shoppingcentre i kampen om den fornemme
hovedpris ”Danmarks bedste Shoppingcenter 2015”, som tildeles to centre – henholdsvis over og
under 25.000 m2. Udover de to hovedpriser uddeles også en række andre specialpriser.
For mere information:
Finn Sture Madsen, afdelingsdirektør, DEAS, mobil 27 90 10 28
Vibeke Qvist, marketing manager, DEAS, 61 61 12 16
Billedtekst:
Fra venstre: Thomas Panduro, formand for Detail-forum, Finn Sture Madsen, afdelingsdirektør i
DEAS, Thomas Thalbitzer, center manager, Annett Norén Beckert, udlejningschef, Per Nyborg, adm.
direktør for ICP, og Vibeke Qvist, marketing manager
Kort om DEAS
DEAS A/S er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber. Selskabet består af fem forretningslinjer:
Ejendomsadministration, Property Asset Management, Facility Services, Mæglervirksomhed – via DEAS Erhverv og DEAS Bolig –
og Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Vi tilbyder ydelser som administration af bolig- og erhvervsejendomme, ejer- og
andelsboligforeninger samt management af butikscentre. Hertil kommer bygherrerådgivning, byggesagsadministration,
energistyring, drift og vedligehold, udlejning af bolig- og erhvervslejemål samt salg og vurdering af erhvervsejendomme og
boliger. DEAS administrerer cirka 2.000 ejendomme med cirka 70.000 lejemål i Danmark og har kontorer i København, Aalborg
og Aarhus. DEAS A/S er et 100%-ejet datterselskab af DEAS Holding A/S.
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