
Få gratis besøg i din forretning
af en professionel forretningsudvikler
9. - 11. marts 2021

Vi vil gerne hjælpe 
dig på vej mod bedre tider...



Hvad får
du hjælp til?
Du kan få sparring om alle relevante 
emner omkring din virksomhed. Det  
kan være til driftsoptimering, økonomi, 
kundeflow, salg og produkter.  

Du kan også bruge mødet til inspiration 
og et ”sundhedstjek”, hvor vi taler om,  
hvordan du driver din butik og dine 
fremtidige mål - herunder hvilke juste- 
ringer vi anbefaler, at du kan arbejde 
videre med. 

Det kan også være, at du står over  
for en konkret udfordring som salg  
af virksomhed, opkøb eller lignende.  
Eller måske har du brug for at tale om 
salgsagenter, internationalt salg eller 
noget helt andet? 
 
Uanset hvilke udfordringer du har, 
tager Tina og Mette gerne en ufor- 
pligtende kop kaffe og finder ud af,  
om de kan hjælpe dig.

Den uvildige sparring 
er fortrolig og gratis.

Book et møde 
allerede nu...
Hvis du kunne tænke dig at tage imod 
hjælp fra vores detail-eksperter, så send 
en mail eller ring til Tina eller Mette.

Mailen skal indeholde dit navn, 
CVR-nummer, adresse og telefonnr. 
Fortæl hvorfor du gerne vil mødes. 

Mødet og den afsatte tid bliver 
skræddersyet til dit behov. Mødet  
kan afholdes i din butik, online eller   
i Erhvervshuset.

Tina og Mette følger naturligvis rege- 
ringens anbefalede Corona retnings- 
linjer. Har du spørgsmål eller særlige 
ønsker til afstand eller andet, så tal 
med dem inden mødet, så finder de  
en løsning.

Kontaktoplysninger 
finder du på bagsiden 

   

Det er svært 
at stå alene med ansvaret
Mange butiksejere står alene med det 
store ansvar, der følger med, når man 
ejer en butik. Det kan være hvordan 
man får mere omsætning, flere kunder, 
indretter butikken, lageroverblik,  
leverandøraftaler, konkurrencedygtige 
priser, regnskab m.m. 

Hertil kommer konkurrencen fra online- 
handlen, som ofte har betydet færre 
kundebesøg og et konstant pres på pri- 
serne, ligesom Corona-krisen har skubbet 
yderligere til en negativ udvikling med 
faldende omsætning og manglende 
kundetrafik. Mange har brug for hjælp!

Få gratis hjælp 
til butiksdrift, digitalisering, 
økonomi og salg

• Er dit salg faldet?

• Vil du gerne i gang 
 med en onlinebutik?

• Har du fået en ny konkurrent?

• Mangler du medarbejdere?

• Har du svært ved at betale  
 dine regninger?

• Mangler du blot 
 inspiration og nye ideer?

Få professionel sparring 
- uvildig og gratis!
Furesø Kommune har sammen med
Erhvervshus Hovedstaden tilrettelagt
et forløb for ejere og ledere af special- 
butikker, der ønsker at styrke deres
kompetencer og få sparring.

Få et møde med Tina Wøldiche Pedersen 
eller Mette Pedersen, fra Erhvervshus 
Hovedstaden, som er uvildige eksperter 
i detailhandel. Mødet vil være fortroligt 
og gratis.

Hjælpen tilbydes til alle detailhandlere 
og forretninger i Furesø, som har et 
CVR-nummer.



w
w

w
.id

ea
s4

yo
u.

dk
w

w
w

.id
ea

s4
yo

u.
dk

Mette Pedersen  
Mobil: 6188 4686  
mail: mpe@ehhs.dk

Mette er god til at skabe overblik og til
at identificere styrkerne og potentialet
i din virksomhed. Hun har en solid 
kommerciel erfaring fra større interna-
tionale koncerner. Endvidere har hun 
erfaring med forretningsudvikling samt 
optimering af detail-performance på 
baggrund af salgsanalyser, købsadfærd 
og principper indenfor kategoristyring.

Tina Wøldiche Pedersen
Mobil: 6188 4606
mail: twp@ehhs.dk

Tina har spidskompetencer indenfor 
B-t-C, salg, HR, virksomhedsledelse  
og turnarounds. Hun har arbejdet med 
ledelse, økonomi og virksomhedsdrift 
gennem de sidste 15 år i retail- og  
turistbranchen, og har opbygget en 
solid kommerciel erfaring og forret-
ningsforståelse. 

Detail-eksperter kommer til Furesø 9. - 11. marts
Tina og Mette er eksperter i detailhandel og kommer fra Erhvervshus Hovedstaden 
(Copenhagen Business Hub). I perioden 9. - 11. marts kommer de til Furesø og 
besøger på skift Værløse Bymidte, Farum Bytorv, Farum Hovedgade og  
Akacietorvet.

Vi håber naturligvis, at al detailhandel har fået lov til at genåbne, så Tina og Mette 
kan komme forbi og besøge så mange butikker som muligt. Uanset hvad, er du 
altid velkommen til at booke et møde. 

Dette tilbud er planlagt i samarbejde med Furesø Erhvervsforening, Centerforeningen Farum Bytorv  

og Centerforeningen Værløse Bymidte.


