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Bestyrelsen arbejder for dig
Vision:

Vi vil arbejde målrettet på at tiltrække kunder til Helsinge Handelsby
gennem markedsføring, synliggørelse af byen, samt attraktive aktiviteter
henover året primært i butikkernes åbningstid.
Med byliv som inspiration ønsker vi at skabe et interessant, unikt og
hyggeligt bymiljø

Vores mål og
kerneværdier

✓ At skabe øget fokus på, at Helsinge by og butikker er et besøg værd,
Aktion: ”Kunder i byen”
✓ Aktiv medvirken til at tomme butikslokaler bliver udlejet til det vi
mangler.
✓ Attraktivt og rent bymiljø.
✓ Aktiv synlig i det politiske landskab, gennem dialog og fremmøde.
✓ At hjælpe kunder til at ﬁnde ind til byen & ﬁnde det de søger i byen.
✓ At alle butikker er medlem af Gadekærforeningen”

Det får du ud af at være medlem
af Gadekærforeningen
✓ 25% rabat på vejl. udsalgspris i Ugeposten.
✓ Årlig strategi & Aktivitetskalender.
✓ Indﬂydelse på byens aktiviteter og udvikling.
✓ En bestyrelse der har kontakt til politikkerne.
✓ Aktiviteter der trækker kunder til byen.
✓ Som medlem kan du modtage byens Gavekort som betaling.
Forventet omsætning i 2019/2020 på 700.000 kr.
✓ Indsats rettet mod at få tomme butikker udlejet.
✓ Markedsføring på byens indfaldsveje – Ugeposten etc.
✓ Facebookside hvor man kan få markedsført og delt egne opslag.
✓ Julebelysning i byens gader.
✓ Klistermærke, som fortæller kunderne at din butik støtter
aktiviteter i Helsinge
✓ Årsmøde med bespisning
✓ Medlemmer vil altid være de første til at blive inddraget og brugt
som leverandør når der er behov for det.
✓ Medlemmer kommer gratis på byens infotavler
✓ Aktivitetskalender for hele året.

Vi tror på: at du vil være en del af fællesskabet
og glæder os til at byde dig velkommen i
Helsinge Erhvervs- og Gadekærforening.

