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15 kjøpesentre blir Alti
Vi fornyer oss! 15 av sentrene i LL Drift får nytt felles navn og profil fra høsten 2019. Navn og logo ble
presentert for alle ansatte på et internt arrangement i Kragerø 1. april.

«Vi samler oss under et felles merkenavn for å stå sterkere og ha en tydelig profil i markedet», sier adm. dir. Lars
Ove Løseth i LL Drift AS. Han sier videre at navnet henspiller til «alt» vi ønsker å fylle kjøpesentrene med, av
handleopplevelser og tjenester.

Navnet med alt i
Alti er en kombinasjon av flere ord, som har flere betydninger: Du kan lese det som «alltid» eller «Alt i». Med Alti
uttrykker vi at vi vil være tilstede for deg som kunde, og vi har ambisjoner om å samle mye på ett sted for deg.
Våre senter er arenaer for handleopplevelser, tjenester og møter mellom mennesker. Gjennom dette skaper vi
verdier og muligheter lokalt.

Noe for alle – alt for noen
For våre kunder vil det ta litt tid før alt er på plass og endringene vil gradvis bli synlige. Men vi skal feire
overgangen til nytt navn med en stor «navnefest» lokalt på sentrene til høsten. Da kommer nye skilt på sentrene
og all markedsføring vil skje med nytt navn.
Sentrene våre er viktige møtesteder lokalt, og vi er opptatt av å se menneskene som befinner seg under våre tak.

Med tro på lokal handel
«I en tid med store endringer i handlemønsteret, må vi være på hugget og tilby kundene det de ønsker å finne
innenfor våre kjøpesentervegger. Det vil delvis være andre varer og tjenester enn det vi har hatt i sentrene før.
Kundene våre er opptatt av lokal handel og ser hvor viktig det er for lokalsamfunnet. Fagkunnskap og
menneskelig kontakt mellom kunde og selger går ikke av moten. I tillegg har vi i Norge et klima som tilsier at
senterhandel er praktisk og rasjonelt.
Netthandel og fysisk handel blir mer og mer integrert, det ene utelukker ikke det andre. Samspillet mellom det
fysiske og digitale skaper enkle og gode kundeopplevelser. Jeg har god tro på at sentrene er liv laga, hvis vi er
flinke til å utvikle oss og tenke nytt. Og det skal vi klare!» sier en optimistisk Lars Ove Løseth.
Med sine 26 år er det nå han som sitter i lederstolen i selskapet etter sin far Lars, som grunnla det.

Fakta:
Bakgrunnen for at flere av sentrene som tidligere het Amfi nå går over til ny profil, er at LL Drift AS har tatt over
forvaltning/eierskap av disse sentrene i løpet av 2018/2019. Amfi er et merkenavn som tilhører Thon Eiendom,
og det er etter hvert naturlig å markere et skille mellom selskapene.
LL Drift AS drifter og/eller har eierskap i 18 kjøpesentre i Norge, fra Svolvær i nord til Mandal i sør. Selskapet eies
av LL Holding AS (80 %) og Sørco AS (20 %) og har hovedkontor i Surnadal på Nordmøre. I tillegg har vi kontorer i
Arendal, Oslo og Ålesund.

Omprofilering til Alti vil i første omgang gjelde for 15 av våre sentre:
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Alti Arendal
Alti Brotorvet
Alti Futura
Alti Førde
Alti Harebakken
Alti Kragerø
Alti Mandal
Alti Nordfjord
Alti Rauma
Alti Storkaia
Alti Sunndal
Alti Surnadal
Alti Svolvær
Alti Tynset
Alti Ørsta

Kontakt for mer info:
Lars Ove Løseth
Ståle Sørbøe

adm.dir. i LL Drift AS
adm.dir. i Sørco AS

928 17 859
990 17 720

lars.ove.loeseth@llholding.no
staale.soerboee@llholding.no

ELLER; ta kontakt med den enkelte senterleder lokalt:
Alti Arendal

Hilde B J Engene

hilde.engene@llholding.no

40 23 39 26

Alti Brotorvet

Bjørn Gunnar Standal Darre

bjoern.darre@llholding.no

98 07 07 41

Alti Futura

Svein Magne Haga

svein.haga@llholding.no

95 20 95 25

Alti Førde

Mariann Njøsen

mariann.njoesen@llholding.no

99 56 00 77

Alti Harebakken

Hilde B J Engene

hilde.engene@llholding.no

40 23 39 26

Alti Kragerø

Grunde Wegar Knudsen

grunde.knudsen@llholding.no

91 67 83 52

Alti Mandal

Rune Juliussen

rune.juliussen@llholding.no

90 05 43 80

Alti Nordfjord

Gro Gjerdevik

gro.gjerdevik@llholding.no

92 65 77 49

Alti Rauma

Tonje Dahle Hovde

tonje.raumasenteret@outlook.com

97 00 93 13

Alti Storkaia

Svein Magne Haga

svein.haga@llholding.no

95 20 95 25

Alti Sunndal

Bergsvein Brøske

bergsvein.broeske@llholding.no

91 17 53 55

Alti Surnadal

Lorentz Sæter

lorentz.saeter@llholding.no

95 86 29 86

Alti Svolvær

Trine Waldahl

trine.waldahl@llholding.no

90 84 02 80

Alti Tynset

Cathrin Rugsveen

cathrin.rugsveen@llholding.no

97 18 99 96

Alti Ørsta

Inger Sundnes

inger.sundnes@llholding.no

98 28 78 38

