
 

 

Informācija medijiem 
Rīga, 2016.gada 22. aprīlis  
 
 
 T/c Ülemiste, kura attīstītājs ir norvēģu nekustamo īpašumu uzņēmums Linstow, 
Milānā saņēmis prestižo ICSC balvu kā labākais tirdzniecības centrs Eiropā  
 
19. aprīlī tika pasludināti Tirdzniecības centru starptautiskās padomes (ICSC) Eiropas 
tirdzniecības centru konkursa European Shopping Centre Awards uzvarētāji; kategorijā Labākā 
lielo tirdzniecības centru paplašināšana par uzvarētāju kļuva Linstow meitas uzņēmuma Igaunijā 
Linstow Center Management attīstītais un apsaimniekotais t/c Ülemiste. 

Linstow Center Management valdes priekšsēdētājs Frode Gronvold uzskata, ka fakts, ka tirdzniecības centrs no 
Baltijas valstīm pirmo reizi sasniedz šī prestižā Eiropas mēroga konkursa virsotni ir liels pagodinājums gan 
Linstow un Ülemiste, gan arī iemesls lepoties Igaunijai.  

Finālā iekļuva 12 tirdzniecības centri piecās kategorijās. Pirms uzvarētāju noskaidrošanas starptautiskā 
žūrija apmeklēja visus finālā iekļuvušos tirdzniecības centrus. Apmeklējuma laikā centri tika vērtēti ne tikai 
no arhitektoniskā un interjera aspekta, žūrija ņēma vērā arī to ilgtspēju, pārvaldību, klientu apkalpošanu un 
lomu sabiedrībā, kā arī ekonomiskos rādītājus pirms un pēc paplašināšanas. Lēmumu pieņēma savas 
nozares profesionāļi un uzņēmumu vadītāji, kuriem ir ievērojama pieredze darbā ar tirdzniecības centriem 
Eiropā.  
 
Atjaunotais un paplašinātais t/c Ülemiste tika pabeigts 2014. gada oktobrī. Pēc atjaunošanas centra kopējā 
platība ir 100’000 m2, un tas ir atkal atguvis savu vietu kā lielākais tirdzniecības centrs Igaunijā ar 210 
veikaliem un restorāniem, kurā īpaša uzmanība pievērsta modei un atpūtai.  
 
Linstow AS ietilpst Norvēģijas koncernā AWilhelmsen Group. Linstow meitas uzņēmums Linstow Center 
Management apsaimnieko sešus tirdzniecības centrus Baltijā, kuru kopējā platība pārsniedz 300’000 m2. 
Sīkāka informācija par Linstow: http://www.linstow.no un http://www.linstow.lv.  
 

 
Fakti par ICSC un konkursu: 
 

• Starptautiskā tirdzniecības centru padome (International Council of Shopping Centers, ICSC) tika 
nodibināta 1957. gadā. 

• Tajā piedalās vairāk nekā 60 000 locekļu no 90 valstīm. Locekļu vidū ir tirdzniecības centru 
īpašnieki, attīstītāji un investori.  

• Konkurss European Shopping Centre Awards norisinās kopš 1975. gada. 

• Katru gadu atzinīgi novērtē ievērojamus jaunus un atjaunotus tirdzniecības centrus. 

• European Shopping Centre Awards ir prestižākais un svarīgākais tirdzniecības centru konkurss 
Eiropā. 

 
Papildinformācija par konkursu: http://www.icsc.org/global-awards/european-shopping-centre-awards.  
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