
 

1 

 

VI LUKKER DANMARK I 14 DAGE  

Den nye erhvervskonsulent havde glædet sig til at besøge detailbutikkerne, webshops og andre 

virksomheder i Hedensted kommune, men vi “lukker” Danmark i 14 dage for at undgå spredning af smitte, 

og det har jeg rigtig meget respekt for. MEN hvis vi alle forskanser os bag vores 4 vægge og kun kigger ud 

for at købe fødevarer, så kan vi alle være sikre på, at Danmark ser lukket ud i mere end 14 dage.  

Husk nu at bakke op om din lokale sportsbutik (Fitness centret er lukket - du har måske brug for nye 

løbesko 👟) Din yndlings tøj- og skobutik (Der kommer masser af fester til sommer☀️) Legetøjsbutikken eller 

boghandleren (Børnene skal bruge tiden på andet end iPad 📚😊) + mange andre af vores 

yndlingsforretninger.  

Alle butikker gør ALT for, at det er trygt at handle og husk at følge rådene fra Sundhedsstyrelsen, så passer 

vi nemlig på hinanden og når Danmark igen “åbner”, så har vi stadig vores yndlings butikker at handle i!  

Hold afstand og følg myndighedernes anbefalinger ❤️ Og lad os stå sammen! 

Gode hilsner Heidi, der glæder sig til igen, at komme ud på besøg i jeres virksomheder.  

 

Husk at bevare roen og have mod på fremtiden! 

Alle kunder og detailhandlere står i en ny situation. Det er nu, at du som virksomhed skal være kreativ for 

at sælge dine varer.   

Men det er vigtigt, at vi stadig har tiltro og mod på fremtiden – Danmark ”åbner” helt igen og så skal vi alle 

være klar. Med denne indmarch af corona, er det netop nu vi skal stå sammen, men på behørig afstand.  

Vi kommer her med nogle konkrete forslag til at stå imod med i disse svære tider.  

 Mange har måske brug for underholdning, garn, spil, ting man kan tage sig til hjemme, tøj til gåture 

osv.  

 Vær kreativ og lave gode post på Facebook – det virker allerbedst med video og billeder af 

eksempelvis personale.  

 Tilbyd at bringe varer ud gratis, det kan evt. være efter åbningstid.  

 Flere spisesteder tilbyder at bringe varer ud, gør opmærksom på det på de SoMe 

 Hjælp og støt hinanden i hverdagen med nye ideer, personale ved sygdom, sparring og en kop 

kaffe, og handel nu hos hinanden. 

 Det planlagte modeshow kan måske alligevel holdes men online via Facebook. – En evt. goodiebag 

kan man altid hente på et senere tidspunkt.  

 Online træningsvideoer – Hedensted Centret og Fit&Sund er stærkt i gang.  

 Brug Facebook som webshop hvis muligt – Lifestyle i Hedensted er stærkt kørerende på dette.  

 Kan frisørerne lære os at flette, opsætte håret mm.  

 

 

Det kan du gøre her og nu for at overleve økonomisk: 
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 Følg seneste nyt og få praktiske råd om håndtering af situationen hos myndighederne. 

 Følg udviklingen og de praktiske anvisninger for virksomheder på virksomhedsguiden.dk. 

 Få information om hjælpepakken til virksomheder på skat.dk. 

 Tal med din bank. 

 Tal med din udlejer, vi har allerede set eksempler på nedsat husleje i en måned. Har i brug for hjælp 

til at tale med udlejer så ring til vores hotline. 

 Dit lokale Erhvervshus er ikke lukket pga. Corona – de står klar til at hjælpe dig via telefon eller 

Skype med at komme igennem krisen. Erhvervshusets konsulenter er gratis og kan fx hjælpe med 

økonomi, forretningsudvikling 

 eller andre udfordringer. 

 

Informere kunderne om de tiltag I har gjort for kundernes sikkerhed !! 

Opfordre alle butikkerne til at gøre ekstra opmærksom på god hygiejne både for personalet og i butikken. 

Butikkerne kan også printe plakater med information ud og hænge op: Læs mere 

Det er vigtigt at butikkerne er aktive på de sociale medier, det kan være med informationer om de har 

åbent, hvis der er kommet nye produkter osv. lav noget sjovt, vis i er tilstede. I kan også stille spørgsmål til 

jeres kunder for at høre hvordan I invitere dem indenfor – på afstand. Hvad vil kunden gerne have? 

Fremtiden oprustning:  

Tænk over dit koncept, er din forretning toptunet og er alt som det skal være. Er din butik præsentabel og 

fremstår klar når kunderne kommer ind. Hent evt. inspiration hos dine konkurrenter, hvad gør de og kan du 

lære noget af det? 

Er det nu, tiden er inde til at trykke på knappen til et website, eller bruge Facebook & Instagram til at 

promovere og sælge dine varer. Evt. få bæredygtige varer på hylden, lave en selfievæg hvor kunderne kan 

få taget billeder, evt. lave et hyggehjørne til kunderne etc. 

Samarbejde med en lokal kunstner om udsmykning? Eller få den lokale tømrer til at lave møbler til 

hyggekrogen i butikken.   

Tjek facaden – det er det første, der møder kunderne. Fjern ukrudt omkring din butik og naboens, vask 

vinduerne, er det nu der skal males? osv. 

Få viden om, hvad krisen har gjort ved lokalsamfundet frem i lyset, så kommunens politikere kan få et 

indtryk af, hvor der er behov for hjælp. 

Gør klar med en lokal begivenhed, når krisen er overstået og folk har brug for at komme ud og være sociale 

i deres lokalområde. Lav arrangementer og gode tilbud. 

 

DU KAN TRYGT HANDLE VIDERE – (opfordring til kunderne) 

- Specielt hvis du ikke ønsker et lukket handelsliv for altid.  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
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Butikkerne har ÅBENT og nogle tilbyder endda at bringe varerne til din hoveddør ved nærmere aftale. Følg 

med på den enkelte butiks Facebookside for mere info.  

Hygiejnen er høj i vores medlemmers butikker og vi hjælper jer med alt hvad vi kan – vi skal ikke gå i panik, 

men bruge sund fornuft og hjælpe hinanden.  

Handel lokalt – så er vi her også efter denne ekstraordinære situation som hele Danmark er havnet i.  

Vi vil gerne gøre opmærksom på vigtigheden i at passe på hinanden, og derfor tager vi de forholdsregler 

myndighederne anbefaler. Vi har brug for, at I stadig handler, og at vi sammen bakker op om vores detail, 

restaurationer – ja alle vores forretninger! Detail branchen er i forvejen presset og derfor er det ekstra 

vigtigt, at vi holder sammen i denne svære tid.  

Det handler om, at vi skal bevare vores forretninger og at vi ALLE kommer helskindet igennem denne 

situation.  

Du kan trygt handle videre: 

1. Personalet spritter ofte hænder 

2. Der undgås kontanter. Betaling foregår med MobilePay eller kortbetaling.  

3. Personale bliver hjemme ved tegn på sygdom og vi opfordrer dig til at gøre det samme.  

4. Personalet holder en hensigtsmæssigt afstand til kunder.  

5. Vi afspritter håndtag og gelændere mv.  

Vi tager vores forbehold og vil stadig gerne se dig i butikken.  

Hvis vi alle er påpasselige, kan vi fortsat handle med omtanke og lokalt hvor du bor.  

At stå sammen med afstand – det kalder vi et fællesskab.  

 

I det næste Nyhedsbrev kommer vi ind på KUNDEREJSEN som er ret lang… 

Samt input til 8 tricks du kan gøre for at fremstå salgsklar i butikken.  

Hold humøret højt derude og vi ses! 

Gode hilsner 

Hedensted Erhverv 

 

 

 


