
VÄLKOMMEN SOM 
MEDLEM REDAN IDAG!

Nationella & 
Regionala nätverk

Kunskap & Utbildning

Personligt medlemskap 
& Medlemsförmåner  

Mentorskap

Konferens & 
Evenemang

Erfarenhetsutbyte

STARKARE TILLSAMMANS

Vi är det ledande och personliga 
branschnätverket för yrkeskåren inom 

centrum-plats- och destinationsutveckling.

Vi utvecklar 
morgondagens 
mötesplatser



Vi utvecklar morgondagens mötesplatser

Vad gör FÖRENINGEN?

Vad är en CENTRUMUTVECKLARE 
egentligen?

Varför ska du vara MEDLEM?

Föreningen har en ideellt arbetande styrelse som arrangerar 
en årskonferens per år. Årskonferenserna förläggs till olika 
orter och innehåller intressanta besök, aktuella teman och 
goda möjligheter till erfarenhetsutbyte. 
Dessutom arbetar föreningen med bl.a. följande
Seminarium under Almedalsveckan – i samarbete med 
Svenska Stadskärnor, Svensk Handel och Fastighetsägarna 
Urban Center Management (UCM) - utbildningar för vår 
yrkeskår.
Sweden Urban Arena – i samarbete med Nordic Council of  
Shopping Centers (NCSC) och Svenska stadskärnor
SSYK-koder (Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 
2012 är ett system för gruppering av individers yrken)
Citygroups – regionala nätverksträffar (2 ggr/år) i 
samarbete med Svenska Stadskärnor

På alla köpcentrum, stadskärnor, tätorter, stadsdelscentrum 
och andra mötes- och handelsplatser behövs funktionen för 
att förena de olika ägarnas intressen. 
Titeln kan vara centrumutvecklare, centrumledare, 
stadskärneledare, destinationsutvecklare, cityledare, 
centrumchef  eller handelsutvecklare, alla dessa roller 
samlar vi i den rikstäckande branschorganisationen 
Sveriges Centrumutvecklare. 

Som centrumutvecklare är man ofta ensam på sin ort eller 
handelsplats, vilket gör kollegorna runtom i Sverige extra 
viktiga för utbyte av erfarenheter och att stötta varandra. 
Vår ambition är att stärka ställningen för centrumutvecklare 
och skapa förståelse för att allt arbete med centrumutveck-
ling handlar om:

• Strategisk planering
• Taktiska beslut
• Operativt utförande
• Event och marknadsföring 



Vi utvecklar morgondagens mötesplatser

PERSONLIGT medlemskap

HUR blir jag medlem?

Medlemskapet i Sveriges Centrumutvecklare är 
personligt. Idag är vi runt 180 medlemmar över hela 
Sverige. Medlemskapet kostar 1400 kr/år, varav 100 kr 
är medlemsavgift och 1400 kr är serviceavgift. 

Medlemsansökan kan du göra på vår hemsida 
www.sverigescentrumutvecklare.se. 
Har du frågor, vänder du dig till medlemsgruppen på 
medlem@sverigescentrumutvecklare.se 

VAD FÅR JAG som medlem?

•   Tillgång till Sveriges enda nationella nätverk av 
     centrumutvecklare 
•     Möjlighet att påverka och utveckla vår yrkeskår?
•    Medlemmars kontaktuppgifter
•    Nyhetsbrev
•    Information via www.sverigescentrumutvecklare.se
•    Inbjudan och rabatterat pris till våra konferenser
•    Inbjudan och rabatterat pris till våra 
     samarbetspartners olika arrangemang 
•    UCM* - Utbildningspaket med rabatter på upp till
    5000 kr. * Urban Centre Management
•    Hotellrabatter
•    Aktuell branschinformation
•    Rabatt på prenumeration av tidningen 
     Market och dess produkter
•   Tillgång till rapporter, statistik och artiklar
•   Citygroup (regionnätverk) två gånger per år i 
     samarbete med Svenska Stadskärnor. 
     Medlemspris 250:- (ord.pris 500:-)



Läs mer om oss, 
vad som är på gång och våra 
länkar till våra leverantörs- 
och samarbetspartners mm 

www.sverigescentrumutvecklare.se 

info@sverigescentrumutvecklare.se

Följ oss i sociala medier: 
Sveriges Centrumutvecklare


