”Det är inte utmaningarna
som definierar en stad - det
är hur vi tacklar dem tillsammans!”
Sofia Loell,
projektledare Ronneby
handel - & Intresseförening.

Att vara medlem i en lokal förening
som arbetar för gemensamma
näringslivsfrågor ger en möjlighet att
både påverka, samt med styrka i
form av mängd, skicka en tydlig
signal till kunder och partners att vi
har något att erbjuda som är specifikt
för just Ronneby. Ju fler som finns
representerade i en organisation,
desto lättare är det att driva
utveckling framgångsrikt och låter oss
marknadsföra ett rikare innehåll för
Ronneby som helhet. Det gynnar oss
alla.

Info om våra
presentkort!
Ronneby handels presentkort är vår
största gemensamma produkt och
omsätter ca 1,2 mkr varje år och bidrar
till att stötta den lokala handeln genom
att behålla pengarna lokalt. Vi har både
privata kunder och företagskunder. Alla
företag kan få en faktura.
Presentkorten finns att köpa på Maxi och
Rosenquist Foto.
Presentkorten är värda den summa som
står på dem. För handlaren tillkommer
inga övriga avgifter för inlösen av dessa,
de motsvarar sin summa i kontanter.
För kund gäller att man kan använda
dem på samma sätt som kontanter, men
bara hos våra medlemmar och man får
tillbaka max 20% av köpsumma.
Presentkorten finns i valörerna 100kr och
50kr.
De trycks givetvis på ett lokalt tryckeri!
Inlösen av presentkort för dig som
handlare, sker på Swedbank i Ronneby
med hjälp av en särskild blankett som
finns att hämta på ronneby handels
medlemssida på webben. Ta med dina
presentkort och en ifylld blankett så gör
banken en överföring till ditt konto.

Medlemsguide för
Ronneby Handel
Välkommen till Ronneby
handel- & Intresseförening.
Vi är en organisation som
arbetar för våra
medlemmars intressen.
Om du vill vara med och
påverka utvecklingen av de
faktorer som har betydelse för din verksamhet inom
handel, restaurang eller
service - i centrum eller
annat handelsområde, är
Ronneby handel en organisation som arbetar för och
med dig.

En stad som mår bra har nöjda
näringsidkare! Eller hur?
Att vara medlem i en företagarförening
är att ha möjlighet att påverka hur det
krattas utanför din dörr.
Ronneby handel startades av näringsidkarna själva på 90-talet i syfte att kunna
möta kommunen runt utvecklingsbordet
för Ronnebys och näringslivets bästa.
Idag gör vi det konkret genom att ha en
projektledare anställd för att driva
medlemmarnas intressen och ordna
aktiviteter som har till syfte att:
1. Skapa en positiv bild av Ronneby
generellt
2. Få våra kunder att trivas i stan
3. Ge våra medlemmar möjlighet att
utvecklas för att vara bättre rustade
för handelns utmaningar.

Såhär används medlemsavgiften:

Vad kostar ett medlemskap?

medlemmar
kommun fastighets					ägare

Medlemsavgiften är differentierad i tre
nivåer förutom grundavgiften på 100:A.) 0-2 anställda 292:- /månaden.
B.) 3-7anställda 375:-/månaden
C.) 8+ anställda 667:- / månad.

Event,
aktiviteter
Trivsel/handelsevent ex.

Verksamhetsledaren gör:

- Modevisningar
- Mässor
- Loppisar
- Familjevenemang
- Egen maskot
- Påskfirande
- Julskyltning
- Shoppingkarta
- Musik på stan
- Kundklubb höst 2017
- Shoppa rEko
- Presentkort

- Driver punkterna under
event och aktiviteter.
- Ansvarar för budget
och planering av
verksamhetsåret
- Omvärldsbevakning
- Kontaktperson
- Nätverk med andra
organisationer och
föreningar.
- Representant i råd och
grupper där medlemsrelevanta frågor drivs.

Medlemsförmåner

Vem kan bli medlem?
Alla som bedriver verksamhet inom
Ronnebys kommungräns.
Våra medlemmar idag består av
handlare, serviceföretag, fastighetsägare och kommun. Dessutom samverkar vi
med flera andra föreningar.
Vårt arbete bidrar till ett kontinuerligt och
konstruktivt utvecklingsarbete för
och i Ronnebys handelsområden.

Verksamhetsledare

- Kompetensprojekt
- Stadskärneutveckling
- Medlemsmöten
- Medlemsfeedback
- Marknadsföring,
fysisk & digital
- Hemsida
- Medlemsinformation
- Erbjudanden till nya 		
hushåll
- Marknadsföringsrabatt
vid enskilda kampanjer
- Projektgrupper för
specifika event,
kampanjer & platser.

Vi finns också på
Facebook

Beloppen faktureras kvartalsvis.
Ansökan görs enklas via vår hemsida
www.ronnnebyhandel.se
Alternativt via förfrågan till e-post
info@ronnebyhandel.com
Få ut så mycket som möjligt av ditt
medlemskap genom att vara en aktiv
deltagare i föreningens arbete. Du är en
viktig resurs för att ta Ronneby framåt.
Medlemmarns intressen skall vara i
centrum för de fokusområden vi arbetar
med.
Vi samarbetar idag med:
Ronneby kommun näringslivsenhet
Fastighetsägarna Syd
Fastighetsägarna lokalt
Sveriges Centrumutvecklare
Lokala företagarföreningar
Nyföretagarcentrum
SEFI
Flera ideella föreningar
Vi hoppas att du vill vara en del av att
utveckla Ronnebys handel.

