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Velkommen i
SHOPPING SVENDBORG

Kære Læser,

Svendborg er en aktiv handelsby og et handelscentrum for hele det sydfynske område. Vi har et
spændende og bredt udvalg af butikker, utallige arrangementer og aktiviteter, og vi kan give byens
kunder en masse gode oplevelser.

I Svendborg nyder vi godt af det mangfoldige, kulturelle liv, som området er velsignet med, men vi
må ikke læne os for godt tilbage.

Internethandlen er stadigt stigende og det lægger et pres på detailhandlen. Derfor er det også
vigtigere end nogensinde før, at vi i fællesskab gør alt, hvad vi kan for at sikre den lokale handel og
et godt fællesskab for de lokale butikker og erhvervsdrivende.

I Shopping Svendborg står vi derfor sammen om at fastholde og udvikle Svendborg som den
attraktive og aktive handelsby den er - for både indbyggere, turister og gæster på hele Sydfyn, såvel
som butiksejere, handelsdrivende, de lokale restauratører og de erhvervsdrivende.

Med koordinerede aktiviteter, arrangementer, events, stærk markedsføring, en attraktiv gavekorts-
ordning, netværk, sammenhold og politisk indflydelse er Shopping Svendborg samlingspunkt for
byens butikker og handelsliv.

I tæt samarbejde med SvendborgEvent stræber vi efter at sikre et tæt samarbejde med områdets
mange andre oplevelsestilbud, kulturaktører og turisme.

Vi har nemlig én fælles opgave. At fastholde og udvikle den lokale handel, og det kan vi kun gøre
sammen – ved at løfte i folk.

Shopping Svendborg virker endnu bedre, når endnu flere står bag og bakker op. Derfor har vi brug
for at også din butik/virksomhed er med i medlemskredsen bag Shopping Svendborg.

Det gør os stærkere – både på den nødvendige økonomi, og som det vigtige talerør for byens
handel.

Med venlig hilsen
Martin Larsen, formand

www.shoppingsvendborg.dk
Email: adm@shopping-svendborg.dk



Trækker kunder til byen med egne aktiviteter og events

Tilfører en omsætning på +2,2 millioner kroner til vore medlemmer via salget af
gavekort

Deltager aktivt i SvendborgEvents bestyrelse, for at sikre liv, aktiviteter og events i
Svendborg Kommune

Deltager aktivt i det kommunale Svendborg Erhvervsråd, hvor vi er medlemmernes
talerør

Fællesskab og netværk for medlemmer via morgenmøder og kommunikation

Markedsføring af vore medlemmer via www.shoppingsvendborg.dk og sociale
medier

OM SHOPPING SVENDBORG
 



Hvem er vi?

Shopping Svendborg har i årtier samlet detailhandlere, liberale erhverv og servicefag i Svendborg.

Vi stræber efter at løfte byens handelsliv og at tiltrække nye kunder til byen. Det gør vi gennem egne
aktiviteter som Open By Night, Black Friday, Biler i Byen, Gl. Torvedag – men også ofte i samarbejde
med byens øvrige kulturforeninger, interessenter, oplevelsestilbud og turismeaktører. Vi sørger for
at skabe forskelligartede aktiviteter og events, der tiltrækker nye kunder, mere handel,
markedsføring af handelsbyen Svendborg – og vi gør det hele året rundt. I skoleferier, over
sommeren, i hele juletiden og ved andre anledninger og højtider.

Vi har en populær gavekortsordning med elektroniske gavekort, der kan benyttes i
medlemsbutikker via almindelige kortterminaler, og vi omsætter årligt for over 2,2 mio. kroner,
fordelt udover et salg af mere end 4.500 gavekort. Som medlem af Shopping Svendborg kan du få
del i den omsætning. Shopping Svendborg er en del af SvendborgEvent og er repræsenteret i deres
bestyrelse. Ved at være en del af SvendborgEvent sikrer vi at Shopping Svendborgs medlemmer
nyder fordel og synergi af de mange andre aktiviteter og events, der finder sted i hele området. Det
gælder blandt andet Kulinarisk Sydfyn, Bridgefestival, Silverrudder, Landsstævnet 2022 og en række
andre arrangementer omkring både havn, by og torv.

Et af vores helt store arbejdsområder er derfor naturligvis at sikre en aktivitetsplan, der udvikler sig
år for år. Den aktuelle plan kan altid findes på www.shoppingsvendborg.dk og præsenteres hvert år
for alle vores medlemmer på den årlige generalforsamling, hvor der også altid er plads til dialog om
vores videre arbejde.

Derudover er vi en del af Svendborg Erhvervsråd, hvor vi er medlemmernes talerør. Her arbejder vi
for at byens butikker og virksomheder får de bedste vilkår i forbindelse med kommunens
erhvervspolitik. Det gælder alt lige fra parkeringsforhold og trafikudfordringer, til havneudvikling og
andre ting, der har indflydelse på byens forretninger.

Vi er altid klar på en god dialog og afholder hyppigt morgenmøder som afholdes hos vores
forskellige medlemmer. På den måde skaber vi samhørighed og samarbejde på tværs af brancher
og butikker

www.shoppingsvendborg.dk
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Hvad får du?

En øget omsætning
Gavekortet til Shopping Svendborgs butikker er en attraktiv og populær gave allerede! Det kan kun
anvendes i butikker, der er medlem af Shopping Svendborg og som aktivt har tilvalgt brug af
gavekort. Det tæller i øjeblikket mere end 50 butikker. Årligt omsætter vi for over 2,2 mio. kroner
fordelt udover 4.500 gavekort, og antallet er stadig støt stigende. Langt størstedelen af de butikker,
der er en del af gavekortordningen, har en omsætning, der langt overstiger deres
medlemskontingent i Shopping Svendborg.

Markedsføring af din virksomhed
Vi synliggør vores aktiviteter og medlemmer på Shopping Svendborgs hjemmeside og sociale
medier som Facebook og Instagram. Udover dit logo og en profil på hjemmesiden, får du også
mulighed for at bruge vores sociale medier. Det sker altid i samarbejde og sparring med vores
medarbejdere. Send billeder, beskeder og information om et tiltag i din butik – så hjælper vi med at
sprede budskabet.

Større rækkevidde
Shopping Svendborg og SvendborgEvent skaber liv i byen via en lang række arrangementer. Det er
alene medlemmernes kontingent, der gør det muligt at booke underholdning og lave
arrangementer. Jo flere medlemmer, des flere og større aktiviteter. Arrangementerne tiltrækker
masser af mennesker, der giver liv i byen og omsætning til byens butikker. Shopping Svendborg står
blandt andet bag arrangementer som Biler i Byen, Gl. Torvedag, Open By Night, Black Friday og
juleunderholdning i hele december. 

Sparring og netværk
Som medlem af Shopping Svendborg er du altid inviteret til den årlige generalforsamling. Derudover
afholder vi fire-fem morgenmøder fordelt over hele året, hvor vi samles i en udvalgt butik til en
uformel sammenkomst. Det giver samhørighed og mulighed for sparring med de øvrige
medlemmer, og åbner for muligheden for anderledes samarbejder og fælles, nye tiltag. 

www.shoppingsvendborg.dk
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Fælles markedsføring af Svendborg
Vi sørger for en fælles markedsføring til gavn for alle medlemmer. Vi markedsfører alle aktiviteter og
events, åbningstider og gavekort-salg – og vi gør det hele året rundt. Shopping Svendborg benytter
en bred palette af medier og kanaler, fra avisannoncer og radiospots til sociale medier og
infoskærme. 

Et talerør
Shopping Svendborg er en del af bestyrelsen i Svendborg Erhvervsråd og SvendborgEvent. Vi
bringer relevante emner direkte videre til beslutningstagerne. Jo flere medlemmer i Shopping
Svendborg, des mere vægt er der bag ordene – for eksempel i dialogen med Svendborg Kommune
om byens udvikling.

Du får en billig avis
Som medlem af Shopping Svendborg får du mulighed for at tegne et avisabonnement hos Fyns
Amts Avis til cirka halv pris. 

Du bliver en del af fællesskabet
Alle medlemmer af Shopping Svendborg får tildelt et klistermærke til butiksvinduet, der viser, at du
er en af dem, der bakker op om byens liv og handel. Samtidig har vi altid vores medlemmer i
tankerne, når der udvikles aktiviteter og events, hvor det er oplagt at samarbejde yderligere. Kald
det noget-for-noget. Vi kalder det sund fornuft!



Shopping Svendborg har en succesfuld og populær gavekortsordning – og du kan blive en del af
den.

Som tidligere nævnt, omsættes der for mere end 2,2 mio. kroner årligt og antallet af solgte gavekort
stiger hvert år.

Kortet kan bruges hos medlemmer af Shopping Svendborg, som ønsker at modtage gavekortet, og
dermed fastholder vi en lokal omsætning i både butikker, caféer og restauranter.

Vi markedsfører gavekortet og vores forskellige salgssteder hele året rundt, blandt andet op til
højtider som konfirmation, jul og sommerens fester (bryllupper m.v.).

Gavekortet er nemt at anvende og foregår gennem butikkens normale dankortterminal. Kortet kan
ikke overtrækkes, og du får en let, hurtig og automatisk straksafregning indsat på din bankkonto –
akkurat som ved dankortbetalinger. Der er desuden ingen risiko for tab.

Vi hjælper dig i gang med gavekortordningen, og du får naturligvis klistermærker til din dør og
vinduer, så kunderne kan se, at du modtager Shopping Svendborgs gavekort.

www.shoppingsvendborg.dk
Email: adm@shopping-svendborg.dk

Gavekortet

Føtex Svendborg
Kvickly City
Kvickly Storcenter

Gavekortene sælges hos:
 

og på vores fælles kontor på havnen (hvor Turistkontor,
Svendborg Event, Shopping Svendborg og Maritimt Center er
samlet).

Til dækning af transaktionsomkostninger trækkes 4 % af det handlede beløb på gavekort



Svendborg
- en god by at blive i


