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OPSTARTSFASEN

DRIFTSFASEN

Revisor

Lokaler og istandsættelse

Forsikringer

• Oprettelse af virksomhed (CVR).
• Opstart af regnskab og lagerstyring.
• Råd og vejledning gennem opstarten.
Op til 15 timer.

I Skjern har vi flere gode lokaler klar til din butik. Har du
ønsker til istandsættelse, kan vi skabe kontakt til dygtige
lokale håndværkere til skarpe priser.

Hvilke forsikringer skal du have? Nogle er
lovpligtige andre er ”nice to have”. Du kan få
et gratis besøg af en forsikringsekspert, som vil
rådgive dig og guide dig igennem forsikringsjunglen uden at forsøge at sælge dig noget.

Inventar & arbejdstøj
Bank
- Erhvervslån med mulighed for afdragsfrihed
i opstarten.
- Netbank og firmakort.
- Rådgivning og sparring med erfarne
erhvervsrådgivere.

Ønsker du hjælp til indretning af butikslokalet, kender
vi kreative personer i Skjern, som kan hjælpe med den
opgave. Det samme gælder arbejdstøj med logo, som
kan gøres billigt ved at handle hos lokale leverandører.

SoMe og webudvkling
Hvis du ønsker at være repræsenteret på Facebook, Instagram eller bare have en hjemmeside,
så tilbyder vi gratis og uvildig rådgivning til de
løsninger, der passer bedst til dig og din butik.

Internet & alarm
Konceptudvikling

Som nystartet butik i Skjern, kan du få op til 6 måneders gratis
internet.
Du kan også få gratis oprettelse og gratis installation af alarm.

Handelsforeningen

- Har du en god ide, som skal finpudses og
justeres inden den føres ud i livet?
- Vi har et netværk af personer i Skjern, som
vil bidrage
med udviklingen af din ide.

Markedsføring & branding

Netværk

Kontor- og butiksartikler

Erhvervsrådet

Sammen står vi stærkere. Det har vi vist mange
gange i Skjern, og vi inviterer dig inden for i det
netværk. I Skjern er vi Tættere på…

Vi har adgang til gode, hurtige og billige løsninger inden for
POS-system, Dankort, printer, papir, kuglepenne, mv.

Erhvervsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
tilbyder netværksmøder, spændende arrangementer, kurser og webinarer.

Mentor
Mangle du erfaring inden for et givent område?
Så tilbyder Skjern mentorer, som fx kan hjælpe
med leverandøraftaler, ansættelser eller generel
sparring fra detailfolk.

Vi kan tilbyde et gratis forløb om markedsføring og branding
målrettet din butik bl.a. på sociale medier, SMS og email.

Vi har en meget aktiv Handelsforening i Skjern,
og du kan få 6 måneders gratis medlemskab
i opstartsperioden. Her får du sparring og
fællesskab med vores bychef og de andre
medlemmer.

KOM
GOD
TIG
ANG

Få en god start
på din nye
butik i Skjerns
fantastiske byliv.
Vi står klar til
at hjælpe jer
godt i gang.
I Skjern støtter vi op
om nye butikker
Når du etablerer ny butik i Skjern, vil byen gøre alt
for, at du får en god start og en succesfuld butik.
Derfor har vi udviklet et koncept, som skal give dig
en række kontante fordele og den bedste sparring.
Konceptet er udviklet af Handelsgruppen under
projekt ”Gentænk Skjern”, som er et projekt, hvor
ca. 80 borgere arbejder for at udvikle byen.

START
PAKKEN

HVEM ER VI?
Ideen til dette koncept er skabt i Handelsgruppen i byudviklingsprojektet Gentænk Skjern. Det er udviklet af personer,
som brænder for udviklingen af Skjerns byliv og drevet af
lokale virksomheder og personer, som har deres ekspertise
inden for detailhandlen.

TIL SKJERN

I Skjern er du tættere på et bedre detailnetværk
med gratis rådgivning og store besparelser.
Det sørger vi bl.a. for med denne Startpakke
til detailbutikker, der etablerer sig i Skjern.

KONTAKT
Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig godt i gang på
detailmarkedet i Skjern.

RINGKØBINGSKJERN

Michele Lykke
Tlf. 30 42 49 62
mil@rserhverv.dk

Mette Christensen
Tlf. 42 36 79 80
metteskjernhandelsforening@gmail.com

DEN GODE
OPLEVELSE

