
Kunsten er lige nu, at leve på SoMe (sociale medier)  
- I skal huskes og inspirere kunderne så I bliver førstevalget i stedet for nettet.  
- Vi vil have et blomstrende detail i Hedensted Kommune.  

 

Inspiration / Ideer! – brug det i kan, lad jer inspirere…eller noget 3.  

 
Mange er virkelige seje til at levere varerne til døren hos kunderne. – stærkt og godt gået derude  
Se eksempel på hvordan det kan få flere til at bestille varer til en tur… og skriv evt. tidspunkt på hvornår 
du er i Stouby osv.  
”Skal du også have noget med – så ring til os på xxxxxx” 
 

 
Boghandleren:  

- Kan i læse en bog op – evt. 1-2 kapitaler hver dag – oplæsning for både voksne og børn. 
- Præsenterer et nyt spil (spil det på Facebook live) – kan inspirer nogen til at købe 

 
Tøjbutikken (gælder alle brancher)  

- Har i skjorter eller andre produkter der ikke har flyttet sig – så sælg dem til indkøbspris, for at få 
cash beholdningen tilbage, det er bedre med 2000 kr. i banken end 20 skjorter eller lignende i 
butikken.  

..... Og dette er bestemt IKKE en opfordring til at sælge nye varer på denne måde – slet ikke!  

 
Blomsterbutikkerne: 

- Facetime/ Skype med Jeres kunder – lad kunderne vise dig deres have, giv dem gode råd til 
beplantning og sælg dem blomsterne med levering til haven.  

- Opfordre til at forkæle en du holder af med en smuk buket – præcis som i plejer  VISUELLE KRAM 
i Corona tiden 

 
Frisørerne:  

- Sælg produkter og tilbyd kunderne at bringe ud. 
- Flette videoer – børnene kan lære noget her (også de voksne) 
- Opsætningsteknikker mm.  

 
Træningscentre / Fysioterapeuter mf.  

- Inspiration fra Tørring: lave QR koder der sættes på sten/lygtepæle – børnene inspireres til at 
komme ud og ”løse” en opgave.  

- Bring sundhed og læring i spil blandt voksne og børn.  



 
Autoværksteder:  

- Tilbyd at komme og skifte fra vinterdæk til sommerdæk i indkørslen hos folk. Stil bil og dæk frem 
samt sprit så spritter vi rat og nøgle af inden vi kører igen. Betal med MobilPay. 

 
Fællesskaber Online: 

- Visuelle øl smagning / Vin smagning. Sælg en pakke med x varianter og inviter til online smagning  
Kunne lyde sådan: 
”På fredag den 20. marts invitere vi til en fælles øl smagning men hver for sig.  
Vi præsentere 4 nye varianter – skal du være med, så køb de 4 varianter her og vi levere dem til døren og vi 
mødes på Facebook kl. 16.00 ” 
 

Virtuelt Erhvervsmøde om Coronakrisen – tirsdag 24. marts kl. 11. 
Tilmelding her: https://hedensted.nemtilmeld.dk/277/ 
 
 

https://hedensted.nemtilmeld.dk/277/

