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“Kalundborgegnens 
Erhvervsråd arbejder for, at 
vi har attraktive bymidter i 
Kalundborg kommune. 
Også om tre, fem og ti år. ”

Kalundborgegnens 
Erhvervsråd 

Vi har brug for attraktive bymidter. 

Kalundborgegnens Erhvervsråd arbejder for, at vi har 

attraktive bymidter i Kalundborg Kommune. Også om 

tre, fem og ti år. 

Det gør vi fordi, der drives rigtig mange virksomheder i 

bymidterne; butikker, caféer og restauranter, ejendoms-

udlejning, servicetilbud, turisme- og oplevelsesvirk 

somheder og meget andet.

Bymidteerhvervene bidrager i stor stil med jobs og 

indtjening i vores område.

Men levende bymidter er også en forudsætning for, at 

vores hjørne af Sjælland bliver ved at være attraktivt at 

slå sig ned i. En by med spændende og forskelligartede 

tilbud indenfor handel, kultur og oplevelser er et stærkt 

kort i forhold til bosætning.

Erhvervslivet i Kalundborg kommune er i vækst. Vi kan 

ikke løse opgaven med at tiltrække den nødvendige 

arbejdskraft i fremtiden med øget indpendling alene. 

Derfor er levende bymidter med til at understøtte, at 

andre virksomheder i vores område kan tiltrække den 

arbejdskraft der, er alfa og omega for deres fremtidige 

vækst. 

I Erhvervsrådet har vi stor erfaring med at hjælpe 

virksomheder med at udvikle sig – både individuelt 

og i grupper. Vi tror på, at vi i fællesskab med 

handelsstandsforeninger, kulturlivet, kommunen og 

-selvfølgelig bymidteerhvervene selv, kan styrke det 

tilbud man møder både hos den enkelte butik eller café 

og i den samlede bymidte. På den måde sikrer vi stærke 

bymidter og et stærkt erhvervsliv også i fremtiden.

I dette idékatalog kan I læse nogle af de observationer vi 

har gjort os om hver bymidte, se hvordan I kan indtænke 

jeres allerede glimrende identiteter ind i jeres egen 

markedsføring og forhåbentlig får I inspiration til hvordan 

I kan nå flere kunder. Både i tiden med en pandemi, men 

også til tiden efter.

Erhvervschef i Kalundborgegnens Erhvervsråd 

Jens Lerager

I D É K A T A L O G E T  E R  U D A R B E J D E  T I L  D E T A I L H A N D L E N  I  K A L U N D B O R G  K O M M U N E
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G Ø R L E V ,  H Ø N G  O G  K A L U N D B O R G

Præsentation af 
de tre byer
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Gørlev – 
En Handels- og Markedsby 

Gørlev er en ”rigtig handelsby”, med markeder 
og godt købmandsskab, hvor besøgende får 
mulighed for at smage nye smage, se nye varer 
og ja, gøre en god handel.

Gørlev er den by i kommunen, som især klarer sig godt 

med identiteten som en ”rigtig handelsby”. Og her menes 

i ordets reneste forstand. Det kommer blandt andet til 

udtryk gennem torvedage og kræmmermarkeder.

Gørlev er driftige erhvervsfolk, som ikke virker bange for 

en god handel. Den attitude smitter af på kunderne, som 

ved, at det kan betale sig at tage en snak med butikkerne 

og måske gå der fra med mere end hvad de kom efter, 

men med tanken om, at de snart skal tilbage igen. Især 

om sommeren, hvor sommerhusgæsterne finder vejen 

til Gørlev, træder handelsivrigheden frem og turister 

køber ind

Denne handels- og markedskultur kan især mærkes 

ved byens årlige ”Hesteskue og Kræmmermarked” som 

i normale år tiltrækker flere tusinder mennesker fra nær 

og fjern, med løftet om hygge, oplevelse, sorte sild og 

vigtigst af alt, en god handel.

En handels- og markedskultur, der kan bane vejen for 

at tage kræmmermarkedets ”handelsgader” med til 

gentagende “weekend-succeser”. Dage hvor butikker 

fungerer som boder, handlende får mulighed for at 

smage nye smage, se nye varer og ja, gøre en god 

handel. Gørlev er allerede på mange måder i land, men 

kan bruge identiteten som handels- og markedsby 

endnu mere, med julemarkeder, påskemarkeder, 

”bodejer”-for-en-dag, genbrugsmekka, ”Gys, Græskar 

og Gode deals til Halloween” osv. Især i ferietider, vil 

handlende fra nær og fjern komme til Gørlev og nyde 

hvad end marked, der nu er på spil i byen.

Gørlev kan vise resten af Danmark, hvordan man driver 

handel og markeder.

D E T A I L H A N D L E N  I  G Ø R L E V
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Bliv Inspireret

I dette katalog har vi samlet nogle tilbud du kan gøre brug af til at styrke dine kompetencer 
inden for sociale medier, salg, målstyring eller noget helt fjerde. Der er også mulighed for at 
få styrket dit netværk, sparre med andre i detailhandlen og sammen finde løsninger. Ud over 
kompetencer og netværk, har vi lavet et lille idékatalog, hvor vi har skrevet en række mulige 
idéer ned, som du kan tilpasse og gøre til dine egne, helt som du selv finder bedst. Det er ren 
inspiration og du ved bedst, hvad dine kunder foretrækker.

Hvis du finder noget du gerne vil kaste dig over, kan du bare kontakte Erhvervsrådet og så 
hjælper vi dig hurtigt videre.
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Høng – 
Børnefamiliernes By 

Høng er ikke en by, der har formet sig efter 
børnefamilier. Det er en by, hvor børnefamilier har 
fundet potentiale, fundet ro og fundet til.

Høng er en by, som især har handel koncentreret rundt 

om et spændende center. Udover centeret og byens 

andre butikker, så har Høng formået især at tiltrække 

børnefamilier fra nærliggende byer.

Høng er ikke en by, der har formet sig efter børnefamilier. 

Det er en by, hvor børnefamilier har fundet potentiale, 

fundet ro og fundet til. Familierne har set på Høng og 

har kunnet identificere sig selv med byen, efterskolen, 

gymnasiet, privatskole, folkeskole, landbrugsskole og så 

især også de handlende som er til stede. De ser byen 

som et sted, hvor deres børn kan trives og trygt vokse op 

uden at mangle noget..

Det er et potentiale, som Høng allerede taler ind i og 

som kan bruges aktivt i forbindelse med en overordnet 

branding øvelse. En børnefamilie har nogle behov 

som skal dækkes. De skal bruge legetøj, fritidsudstyr, 

oplevelser, tøj, teknologi til teenagere osv. Forældrene 

skal have mulighed for at mødes, købe gaver, nyde en 

tur i byen, hvor børn kan hygge sig, mens forældrene får 

en velfortjent kop kaffe. Børnene skal bruge aktiviteter 

der samler og underholder, eller bare et sted at ”hænge 

ud”.

Denne identitet som en familieby, med fokus på børn, 

kommer også til udtryk i events der taler direkte til 

børnefamilierne, såsom SKILLS 2022.

Koncepter hvor butikker slår sig sammen og laver ”Tilbage-

Til-Skole pakker”, ”Den-Perfekte-Familie-Middag”, ”Gør-

Det-Selv-Sammen”, ”Skattejagt-Gennem-Centeret” og 

lignende, kan tale ind i identiteten og gøre det mere 

tydeligt for de herboende familier, at i Høng, der er de 

kommet hjem.

D E T A I L H A N D L E N  I  H Ø N G
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Kalundborg 
– Den levende by

Rejsen til bymidten i Kalundborg byder på lækker 
mad, gode tilbud og spændende aktiviteter og 
ender i en gågade, hvor alt hvad hjertet begærer 
kan findes.

Kalundborg by har en flot, unik og klassisk ”gågade”, med 

mange spændende autentiske butikker. Byen nyder 

godt af både turister og pendlende, men har også et 

solidt lokalt engagement, fra de herboende studerende 

til byens borgere, som med stolthed bakker den lokale 

bymidte op.

Inden for kort tid er Kalundborg blevet hjem for 300 

studerende, med udsigt til endnu flere. Studerende 

opfører sig ikke altid som faste indbyggere og har andre 

forbrugsmønstre, noget man som erhvervsdrivende 

skal være opmærksom på og med fordel kan udnytte. 

En mulighed ville være at udvælge bestemte varer, som 

er tilpasset dem, eller begynde at blive mere aktiv på de 

sociale medier, hvor de studerende trives.

Kalundborg har flere naturlige tiltrækningspunkter, fra 

Kordilhus til Havneparken, fra Stejlhøj til Strandhotellet. 

Der er mange måder en kunde kan finde vej til bymidten 

på, hvor rejsen byder på lækker mad, gode tilbud og 

spændende aktiviteter i en gågade, hvor alt hvad hjertet 

begærer kan findes.

I Kalundborg skal shopping ikke være hurtigt overstået.

Det skal være en oplevelse og give tid til at slappe af, 

nyde byens pusterum og møde sine venner over en 

lækker kop kaffe. Noget som både turister og lokale 

sætter pris på.

Lokalbefolkningen skal opfordres til at udforske 

bymidten, se hvilke nye tiltag butikkerne har, høre 

musikken komme fra de åbne restauranter, lade duften 

af caféerne fylde gaderne og vide, at muligheden 

for at blive inspireret er lige rundt om hjørnet, fra det 

lokale erhvervsliv og det stærke bagland i form af 

kulturinstitutioner og foreningsliv.

Kunderne finder grund til at komme i bymidten nærmest 

dagligt, da de der overraskede dem i går, er anderledes 

allerede i dag og i morgen venter endnu en oplevelse. 

Det er noget turister kan bruge en hel uge på at opleve, 

og noget som kan få studenterne til at udforske byen.

D E T A I L H A N D L E N  I  K A L U N D B O R G
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Få nye idéer
Her har vi samlet den del af vores inspirationskatalog man kan kalde ”Her-og-Nu”-idéer. Det kan være fristende 

at se på sin butik som værende virksomhedens eneste salgskanal, men der er mange måder du kan skabe 

vækst igennem og udenfor butikken. Her er nogle af idéerne, du kan blive inspireret af. Nogle idéer kan du klare 

alene, andre kræver medarbejdere eller samarbejde mellem butikker.

POP-UP butik
Tag kontakt til en udlejer af et tomt butikslokale, for at lave en POP-UP butik, hvor du præsenterer din nye 

kollektion, en udgående kollektion, et bestemt tema ”køkken”/”forår” eller hvad du nu tænker kan fange de 

forbigåendes opmærksomhed.

Erhvervsrådet hjælper gerne med at formidle kontakt til en udlejer, hvis det kan lade sig gøre.

SHOPSJÆLLAND 
Erhvervsrådet har lavet en aftale med ShopSjælland, som gør, at du kan få en fungerende webshop for 199,- 

om måneden, hvor du kan beskrive din virksomhed, lægge varer op (vi hjælper dig gerne i gang) og give dine 

eksisterende kunder mulighed for at handle hos dig, hvis butikken er lukket eller hvis de føler sig utrygge ved 

fysisk handel.

Brug ShopSjælland som et sted du kan linke til, fra dine sociale medier eller fra dit butiksvindue. Lær dine 

kunder, at de kan finde dig online også, når butikken har lukket.

RYK UD
Når vejret tillader det, og hvis du har mulighed for det, så ryk dele af din forretning udenfor. Det giver kunderne 

en ny oplevelse og mulighed for at se på dine varer udenfor. Giv en kop kaffe og lad dem se på dine nye 

sæsonvarer.

Idéer DU kan bruge

CLICK AND PARK
Hvis du laver salg på andre måder end fysisk butik; det kan være sociale medier, sms-salg, webshop eller 

lignende, så kan du med fordel henvise til en bestemt parkeringsplads.

Så skal kunden sende en SMS når de nærmer sig p-pladsen, hvorefter du eller en medarbejder leverer varen 

direkte i kundens bil.
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Idéer I kan bruge

PERSONLIG SHOPPING 
Gør det muligt for dine kunder at booke din butik til noget privatshopping om aftenen. Det kan enten være for 

en forening, en virksomhed, en specifik målgruppe eller noget helt fjerde.

Det giver kunden en følelse af eksklusivitet og helt klart noget at tale om i dagene efter.

Hvis du har medlemmer i en kundeklub, kan du overveje at have en særskilt medlemsdag om måneden, hvor 

man bliver inviteret til en drink og et stykke kage, mens man bliver vist rundt i butikken.

SKAB SMÅ TRADITIONER
Hvis du har nogle andre butikker i nærheden, som er friske på at prøve noget nyt, kan I med fordel slå jer 

sammen og skabe jeres egne traditioner.

Eksempelvis kunne I slå jer sammen og holde temadage, hvor der f.eks. hver torsdag sker noget uventet i jeres 

butikker. Det kunne være vildt gode tilbud fokuseret på det kommende Tour de France, eller måske et Tropisk 

Tema.

Jeres fantasi sætter grænsen, men det gode ved traditioner er, at det giver kunderne noget at huske, at fortælle 

om og vende tilbage til.

LIVE SHOPPING
Hvis du er en smule kyndig på de sociale medier, eller hvis I er flere butikker der ”teamer up”, kan I med fordel 

gøre brug af ”live shopping”.

En version af live shopping kan være, hvor du/I udvælger en ”shopper”, som så går rundt fra butik til butik og 

fremviser de forskellige produkter, som butikken vælger at vise frem netop den dag. Hver butik kan have 15 

minutter og kunderne der kigger med hjemmefra, kan skrive spørgsmål i kommentarsporet. Hvis der skal laves 

salg, gives kontaktinformation til seerne, så de kan kontakte den enkelte butik.

En anden version er, hvor en ENKELT kunde bliver inviteret til en live rundtur i en butik, hvor de kan stille 

spørgsmål, få set varer og købe produkter.
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DELEBUTIK
Lidt samme koncept som POP-UP butikken, men i stedet for at fremvise dine egne varer kun, kan man gå 

sammen, flere butikker, og fremvise varer inden for den samme overskrift, såsom: Restsalg, Forårskollektion, 

Gør-Det-Selv eller hvad der nu kan passe ind i jeres butik-koncept.

Enten kan man slå sig sammen med en anden butik, som har samme profil som en selv, eller også kan man gå 

sammen som vidt forskellige butikker, og derved overraske kunden.

VI FEJRER FORDI VI KAN – EN FAST FESTDAG 
Lidt i tråd med idéen om at skabe sine egne traditioner, kan man med fordel vælge en dag i ugen, hvor flere 

butikker slår sig sammen og gør dagen til en ”festdag”. 

Eksempler på hvordan I kan gøre dagen festlig, kunne være ”Handl for mere end 300,- og få en lokal flaske vin 

med hjem”, ”Hvilket butiksvindue er mest festligt! Stem og vind en gavekurv”, ”Vi holder jul i juli” og ”Byen By 

Night – Shop mens de andre sover”. Dette er bare eksempler på, hvad I kunne gøre for at gøre festdagen til 

jeres helt egen. En dag, hvor folk kører til byen, fordi de ved, at noget spændende sker.

FART PÅ 
Slå jer sammen og lav et udendørs OUTLET hvis I rydder op i alle de snart irrelevante udsalgsvarer, så det giver 

plads til nye kollektioner og sæsonvarer. Det er gode handler, hurtige tilbud og ikke med mulighed for at bytte. 

Det kan være, at man sætter nogle lykkeposer i vinduet, med en samlet værdi af 500,-, køb den til 250,-.

Her handler det om at give kunderne nogle gode tilbud, få noget likviditet i butikken og få kunderne til at 

besøge jer.

Husk at fortælle, at der er en masse nye varer på vej, som de kan finde i jeres butik.
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Langsigtede Idéer 
Man kan komme langt med sine egne idéer og hårdt arbejde, men for at nå så bredt ud som muligt over en 

længere periode, kan det være en fordel at samarbejde med sine nærmeste ”kollegaer”. Erhvervsrådet er 

altid til rådighed med hjælp, sparring og netværk.

Idéerne herunder kræver lidt mere arbejde eller er klart bedst på den anden side af et ”åbnet” samfund. 

Nogle af idéerne skal ikke være I STEDET for normal butiksdrift, men kan indtænkes, som nye tilbud til en tid 

efter Corona, hvor kunderne måske foretrækker en anden type handel.

GENTÆNK DIT KONCEPT 
Siden samfundet lukkede ned, har mange måttet finde nye veje at nå sine kunder på. Kunderne er blevet mere 

tilgivende for online kommunikation, mere villige til at prøve nye ting eller søger efter det vante og trygge. Med 

andre ord: ”Ting kan have forandret sig”.

Hvis ting har forandret sig, kan det være vigtigt, at man selv er villig til at flytte sig og stadig nå sine målgrupper.

Hvis dit kerneprodukt især egner sig til én bestemt målgruppe, så overvej hvad den samme målgruppe godt 

kunne tænke sig. Tøj til unge, koblet med skoletasker og skater-udstyr eller lignende.

Måske du skal have en indbygget café i butikken? Måske du skal have live-koncepter koblet med 

indkøbsaftener? Show-And-Tell fra lokale foreninger?

Erhvervsrådet sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for nogle at sparre med, få input fra eller helt simpelt 

være ”en væg du kan kaste idéer op imod”.

Idéer DU kan bruge

GENTÆNK DIN ”VÆRDIKÆDE”  
For mange erhvervsdrivende var det passionen, der var det drivende i starten. En butik blev skabt, leverandører 

blev fundet og en måde at drive forretning på kom til live. Det skete, fordi kunderne stod ude foran døren og 

havde lyst til at købe varer.

Det har ofte betydet, at man ikke altid har haft tid til at stoppe op og gennemtænke det man populært kan 

kalde ens ”værdikæde”. For ens tanker har været fokuseret på, helt forståeligt, den fysiske butik. Men der er 

mange måder man kan vækste sin virksomhed på, som ikke kun er forbundet til den fysiske lokation.
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CLICK AND COLLECT CENTRAL
Gå sammen med dine ”kollegaer” i byen om at finde et centralt sted til opsamling af varer, så kunderne ”kun” 

skal gå ét sted hen for at hente deres bestilte varer. Eventuelt samarbejd med lokale foreninger, som kunne 

have interesse i at hjælpe til. 

CLICK AND DELIVER 
Gå sammen med dine ”kollegaer” i byen og find en fælles service til at levere varer. Der kan spares en del 

koordinering, arbejde og benzin, ved at det samme ”udbringer” kører med varer fra flere butikker på en gang.

Det kan bruges som et salgsargument, at kunden kan få det hele klaret ét sted.

Idéer I kan bruge

Hvem er dine leverandører? Hvad har dine medarbejdere af kompetencer? Bruger jeg for meget tid på 

økonomistyring? Hvordan er min service? Skal jeg på sociale medier? Skal jeg være mere digital?

Alle disse spørgsmål kan du stille dig selv, og ved at svare på den, kan du skabe værdi for din butik. Måske kan 

du finde en bedre leverandør, bruge dine medarbejdere bedre, købe et bedre økonomisystem, optimere din 

service eller noget helt andet.

Erhvervsrådet sidder klar til at hjælpe dig med at kigge på din værdikæde og hjælpe dig til at stille de rigtige 

spørgsmål OG svare på dem.

BYG ET COMMUNITY   
Det tager lang tid at opbygge en loyal kundegruppe, det ved vi alle. Derfor er en loyal kunde ofte mere ”værd” 

end nye kunder.

Men loyale kunder skal stilles tilfredse, gennem god service og lignende. Her har du muligheden for at gøre 

noget specielt for din kundegruppe, hjælpe dem til at bygge et sammenhold op, gøre dem til ambassadører for 

din butik og bruge dem til at tænke nye tiltag og idéer til din butik. Ofte vil de meget gerne dele ud af idéer, så 

de føler, at de får medindflydelse på deres yndlingsbutik.

Det er et potentiale, som man burde gøre brug af.

Erhvervsrådet sider klar til at hjælpe dig med at kigge på dine kundegrupper og tænke, hvordan du kan fastholde 

dem og hjælpe dem.
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FIND SAMMEN MED LIGESINDEDE   
Gå sammen med dine ”kollegaer” i byen om at markedsføre og gennemføre en række tiltag.

Butikker der minder om din, kan ses som værende konkurrenter, men I vil højst sandsynligt have ens 

problemstillinger og udfordringer, som bedst bliver løst ved at løfte i flok.

Måske guldsmedjer og urmagere i byen skal slå sig sammen om at sætte fokus på det flotte håndværk. 

Tøjbutikkerne kan slå sig sammen til at lave modeuge og meget mere..

I konkurrerer om kunderne, men har et fælles behov for at få kunderne ned i bymidten – og her står I bedst, 

hvis I står sammen.
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Få nye kompetencer
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at når man spørger handelsfolk, hvad de har mindst af, så er svaret 

ofte: ”tid”. For tid der ikke bliver brugt i butikken, kan nogle gange føles som spildt tid. Derfor har vi forsøgt at 

tage højde for jeres tid, når vi her præsenterer nogle af vores kompetence-tilbud.

DIGI-up
Det kan være let at se på sin butik og tænke, at dette er den eneste salgskanal. Med den digitale udvikling 

og med forbrugernes villighed til at se nye løsninger, kan det give god værdi for en butiksejer at finde nye 

salgskanaler.

DIGI-up er et forløb, der strækker sig over flere omgange, med fokus på at styrke kompetencer generelt og 

skabe netværk for bymidteerhvervene.

I løbet af forløbet, vil deltagerne få viden inden for digitalisering og ved hjælp af workshops og praktiske oplæg, 

få afdækket deres veje til salg online såvel som fysisk.

DIGI-up har også til formål at få skabt relationer butikkerne imellem, så problemstillinger kan blive løftet i 

fællesskab.

 

MÅLRETTEDE KURSER
En god måde at få kompetencer på er at deltage i kurser og webinarer, som giver målrettet viden.

Erhvervsrådet har løbende holdt kurser om bl.a. turisme, live-shopping, lånemuligheder ved vækstfonden, 

LAG-midler, regnskab m.m.

Vi er altid på udkig efter noget at bidrage med, så hvis du har et emne du gerne vil blive klogere på, så kontakt 

os. Så vil vi forsøge at sætte et kursus op om emnet og hjælpe dig. 

BLIV MEDLEM AF ERHVERVSRÅDET
Få adgang til relevante netværk, spændende temamøder, dybdegående sparring (360 graders blik på din 

virksomhed), adgang til vores værktøjer, bl.a. til spørgeskemaer, virksomhedsvækst og meget mere.
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SPARRING OG VEJLEDNING 
Erhvervsrådets konsulenter er altid klar med 1-1 sparring om din specifikke udfordring, og du er altid velkommen 

til at kontakte os – det er dét, vi er her for.

Otto er ekspert i at hjælpe dig med at få overblik over de mange processer der er i en butik. Når du at bestille 

varer til tiden? Brænder du inde med et for stort varelager?

David er klar med sparring på din markedsføring, sociale medier, kommunikation og hvordan du sikrer dig, at 

du bedst når dine kunder.

Morten tager du fat i, hvis du gerne vil idéudvikle eller måske går med starten på et event, men mangler en til 

at samle tanker og samle netværk.

Erhvervsrådet er også din kontakt til Erhvervshus Sjælland, hvor du kan få hjælp hvis du blandt andet føler dig 

lukningstruet.

Hvis du gerne vil prøve Erhvervsrådet af, så tilbyder vi et gratis 6 måneders prøvemedlemsskab, som ikke 

kræver binding. Normalt koster et medlemskab omkring 1.500,- om året.
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Attraktive 
Bymidter 

Siden jeg startede som projektleder på Erhvervsrådets 

bymidteprojekt, Attraktive Bymidter, den 1. november 

sidste år, er jeg blevet taget godt imod, både af kollegaer, 

men bestemt også af alle de butikker jeg nåede at 

besøge.

Kort efter, lukkede landet yderligere ned, og det blev 

derfor sværere at kunne møde de bymidter og de 

erhvervsdrivende, som jeg skulle gøre mit bedste for 

at hjælpe de næste to år.

I Erhvervsrådet har vi dog ikke stået stille. Tiden er 

bl.a. brugt på at finde relevante kurser  og tilbudsom 

sikkert kan benyttes af jer erhvervsdrivende, fra 

hjemmekontoret.

Men vi har også brugt en del tid på at forsøge at forstå 

de tre hovedbyer i Kalundborg kommune, Høng, Gørlev 

og Kalundborg. For selvom byerne har meget til fælles, 

er der også nogle helt markante forskelle, som hver by 

kan være stolt af og kan overveje at inddrage i deres 

markedsføring og aktiviteter.

I dette idékatalog kan I læse nogle af de observationer 

vi har gjort os om jeres bymidter, se hvordan I kan 

indtænke jeres allerede glimrende identiteter i jeres 

egen markedsføring og forhåbentlig får I inspiration til 

hvordan I kan nå flere kunder. Både i tiden med Corona, 

men også i tiden efter.

Vi håber, at I kan genkende nogle af vores observationer 

og at I vil tage idéerne til jer, bruge og forme dem som 

I ønsker, så de passer bedst til jeres butikker.

Projektleder

Morten Hass Augustsen 

“Se hvordan I kan indtænke jeres 
allerede glimrende identiteter i jeres 
egen markedsføring og forhåbentlig 
får I inspiration til hvordan I kan nå 
flere kunder.”

I D É K A T A L O G E T  E R  U D A R B E J D E  T I L  D E T A I L H A N D L E N  I  K A L U N D B O R G  K O M M U N E
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Vi håber, at I kan genkende 
nogle af vores observationer 
og at I vil tage idéerne til jer, 
bruge og forme dem som I 
ønsker, så de passer bedst til 
jeres butikker.
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Gode idéer/noter
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Kontakt Os
Som nævnt flere gange, så sidder vi i Erhvervsrådet klar til at hjælpe med alt fra de helt små idéer til de store 

by-omspændende drømme.

Hvis der er noget i dette idékatalog som har fanget din interesse, så skal du endelig kontakte os. Vi vil hellere end 

gerne hjælpe dig videre med at søsætte nogle af idéerne finde samarbejdspartnere, sikre kommunikationen, 

processerne eller noget helt andet – det er det, vi er her for.

Jens Jerager
Erhvervschef

30 73 77 31

jl@kalundborgerhverv.dk

Rikke Dybkjær Meltz
Koordinator

59 55 00 55

rdm@kalundborgerhverv.dk

David Hindberg
Kommunikations- og

erhvervskonsulent 

92 15 30 55

dahl@kalundborgerhverv.dk

Otto Aagaard
Erhvervskonsulent 

92 15 80 55

oa@kalundborgerhverv.dk

Morten Hass 
Augustsen
Projektleder 

40 73 50 85 

mha@kalundborgerhverv.dk

I D É K A T A L O G  T I L  D E T A I L H A N D L E N  I 
G Ø R L E V ,  H Ø N G  O G  K A L U N D B O R G

Idékatalog


