SOM MEDLEM AF
ROSKILDE HANDEL ER DU
MED TIL AT GØRE

Roskilde til én
af Danmarks

STÆRKESTE
handelsbyer!
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Roskilde Handel giver
dig kontante fordele ...
Vi er ikke alene en af de ældste, men også en af de stærkeste
erhvervsorganisationer i Roskilde. Som medlem kan du forvente,
at vi bruger al vores energi på at tiltrække kunder til Roskilde
og til dig.
Du kan være med til at gøre os endnu stærkere og sikre,
at din stemme bliver hørt, inden politikerne træffer beslutninger
om alt fra skatteprocenter til trafikomlægninger, boligudbygning
og togbetjening.

Læs mere om, hvad et medlemskab betyder for dig.

Fælles branding
og markedsføring ...
Roskilde er en af de kommuner i Danmark, som får allermest omtale i medierne.

Roskilde er Danmarks 10. største kommune,
men ligger i omtale altid i top 5.
Det giver et godt udgangspunkt for at fortælle nye og eksisterende kunder
om de mange fordele, der er ved at handle, arbejde, studere og bo i Roskilde.
Som medlem bliver du en del af vores fælles branding og markedsføring.

• Oplevelser der skaber opmærksomhed
Foreningen arrangerer spændende events, der tiltrækker tusindvis af kunder
- både lokalt fra Roskilde og fra resten af hovedstadsområdet og det
øvrige Sjælland.

GRØNAGER - www.ggp.dk

Se vedlagte aktivitetsplan.

• Fælles online- og avisannoncering
Vi markedsfører store events, vores eget
gavekort og alle de andre gode sider
ved Roskilde. Det sker i form af onlineannoncering og annoncer i aviser, der
dækker lokalt og regionalt. Indsatsen
bliver suppleret med en indsats for at
få redaktionel omtale.

Konfirmation, bryllup, jubilæum,
fødselsdag eller julegave ...

- glæd en, du holder af,
med et gavekort!
Et gavekort fra Roskilde Handel kan
bruges i mere end 125 butikker.

GAVEKORT

www.roskildehandel.dk
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GAVEKORT I NYT DESIGN
Når du får gavekortet, er det
lagt i en flot gaveæske, hvor du
kan skrive en personlig hilsen.
Derudover medfølger omslag
til gavekortet, så du kan føre
regnskab over forbrug.

KØB DIT
GAVEKORT HER
Gavekortet kan købes online

www.roskildehandel.dk
Her kan du også købe gavekortet:

#SØNDAGEIROSKILDE
MERE SØNDAGSLIV I BYMIDTEN
Roskilde er hyggelig - også om søndagen.
Læg vejen forbi og benyt jer af de mange muligheder for at
få en oplevelse, gøre en god handel eller nyde en frokost
eller en kop kaffe på en af byens cafeer eller restauranter.

P

APOTEK, Skomagergade 12
ROSKILDE SVANE APOTEK
ROSKILDE TURISTBUREAU, Stændertorvet 1
DOM APOTEKET, Algade 52/Hestetorvet
FLENSBORG BOG & IDÉ, Stændertorvet 4
NORDEA, Algade 16

ANBEFALEDE ÅBNINGSTIDER:
MANDAG-FREDAG KL. 10.00-18.00 / LØRDAG KL. 10.00-15.00
FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN KL. 11.00-15.00
Bemærk: Supermarkeder, byggemarkeder og restauranter
har udvidede åbningstider.

Roskilde Handel

Mere end 2000 GRATIS p-pladser i og omkring bymidten

www.roskildehandel.dk
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Et fællesskab der
giver dig indflydelse ...
Vi ved, at politikerne lytter til os, fordi vi spiller en konstruktiv rolle og på den
måde er med til at påvirke de vilkår, som har betydning for jer som virksomhed.
Men det har også afgørende betydning, at vi har de lokale virksomheders
opbakning. Den er med til at give Roskildes Handel en stemme hos politikerne.

• Politisk indflydelse der gør en forskel
Roskilde Handel har næstformandsposten i det kommunale erhvervs- og
vækstudvalg. Det giver indflydelse og forståelse for erhvervslivets vilkår.
Derudover deltager både bestyrelsen og sekretariatet i mange relevante møder
altid med stort fokus på at prioritere handlens interesser.
Vi har samtidig tæt samarbejde med bl.a. Roskilde Kommune, Erhvervforum,
VisitRoskilde, politiet m.fl.

• Din advokat overfor myndighederne
Er du i tvivl om skilteregler, parkeringsforhold, renovation eller noget helt fjerde?
Så står sekretariatet til din rådighed med kontakt til myndighederne.

• En bestyrelse der arbejder for dig
Bestyrelsen består af erhvervsfolk, der ligesom du ved, hvad der er vigtigt
for at få forretningen til at køre. Tøv aldrig med at kontakte et af dine
bestyrelsesmedlemmer.

• Din pris for at være med i fællesskabet
Vi har udregnet prisen for et medlemskab efter principper, der handler om
størrelsen af din forretning og om placeringen.
Se vedlagte oversigt over medlemskontingent.

Roskilde Handels
eget gavekort ...
Gavekortet er populært og er med
til at åbne modtagerens øjne for
de mange muligheder, der er for
at gøre en god handel i Roskilde.

GAVEKORT

UNUM

ROS
KILDE

KUNDEKORT

Kortet er kun for medlemmer.
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Kontakt sekretariatet på 46 36 37 35
for nærmere oplysninger om, hvordan
du bliver tilmeldt.

Med på nyhedsbreve, Facebook og hjemmeside ...
• Fælles hjemmeside
Roskilde Handels hjemmeside er også et udstillingsvindue for din virksomhed.
• Roskilde Handels Facebookside
Her fortæller vi bl.a. om events, aktiviteter, nyheder i handelsbyen,
laver konkurrencer for vores følgere og meget mere.
• Interne nyhedsbreve
Nyhedsbrevene kommer hver måned og holder dig opdateret om vigtig nyt.
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OM OS I PARKERING I GAVEKORT I MEDLEMSLISTE I NYE MEDLEMMER I KONTAKT |

f

GI’ ET GAVEKORT TIL
ÉN DU HOLDER AF...

ROSKILDE
unplugged

GAVEKORT

23.-24.-25. april 2015
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Glæd en fødselar, jubilar, konfirmand
eller en ven med et stjernegavekort.

Lor suntis magnatenda nemodic te earia iduci aut omnistis sum qui impor maximen
tiossuntum, qui dolorit isciminctae volent re, sam iliatiis quas natuscidio. Ur serrupt asperia
voloreribus siminvel ex eariosam fuga. Harum eventia vel idestem quissendae quo
coritassi doluptat est, tem hariatatur aut alique venia vent la nectatur.

Med et gavekort for har du mulighed for at handle rigtig mange
steder - eller bruge hele beløbet på
ÉN GANG. VALGET ER DIT!
KØB GAVEKORTET HER

VORES ÅBNINGSTIDER

AKTUELT

AKTIVITET

KUNDE
KLUB

Se nyhedsbrevet online her

MANDAG- FREDAG 10.00-18.00
LØRDAG 10.00-15.00
FØRSTE SØNDAG
I MÅNEDEN 11.00-15.00

NYT FRA
R O S K I L D E H A N D E L O G R O S K I L D E S TJ E R N E B U T I K K E R

ROSKILDE HANDEL

VORES ÅBNINGSTIDER

Algade 2, 1. sal, 4000 Roskilde

Mandag- Fredag 10.00-18.00

Tlf.: 46 36 37 35 (man.-fre. kl. 9-13)

Lørdag 10.00-15.00

Mail: Info@stjernebutikker.dk

Første søndag i måneden 11.00-15.00

...mange forskelligheder

- ÉT FÆLLESSKAB

NYHEDSMAIL NR. 1 / FEBRUAR 2015

Velkommen...
Bis eaque con eum sendellab int ut dolum et, is corit re pro officatus.
Nemporem untione venimusant ullabor empora quia et faccullo bla cumenti
sant que dolupta net et eos simus quam imus maxim eatam, offictem il maio
venitatur, sum rescill andelis mo doluptur, sitatem dollaboreium que impore
doluptaquam vellaborrum faccull aciatati berione verio. Lab illictaspel ilissim
oluptam, cumque nietur, sequo eosae ma nim con conectio. Ut quiam, nihita
prerum sed mos nonem ulparia cum dem que vellorro blati nesciisit esenihilitia
simi, in et mo veliquo dignis pore, seque maximus con nonsed ut voluptatiaes
dolendisquo omnihit quaturita quat fugia niendi ant.

Siden sidst...
Bis eaque con eum sendellab int ut dolum et, is corit re pro officatus.
Nemporem untione venimusant ullabor empora quia et faccullo bla cumenti
sant que dolupta net et eos simus quam imus maxim eatam, offictem il maio
venitatur, sum rescill andelis mo doluptur, sitatem dollaboreium que impore
doluptaquam vellaborrum faccull aciatati berione verio. Lab illictaspel ilissim
oluptam, cumque nietur, sequo eosae ma nim con conectio. Ut quiam, nihita
prerum sed mos nonem ulparia cum dem que vellorro blati nesciisit esenihilitia
simi, in et mo veliquo dignis pore, seque maximus con nonsed ut voluptatiaes
dolendisquo omnihit quaturita quat fugia niendi ant.

Pressen siger...
Bis eaque con eum sendellab int ut dolum et, is corit re pro officatus.
Nemporem untione venimusant ullabor empora quia et faccullo bla cumenti
sant que dolupta net et eos simus quam imus maxim eatam, offictem il maio
venitatur, sum rescill andelis mo doluptur, sitatem dollaboreium que impore
doluptaquam vellaborrum faccull aciatati berione verio. Lab illictaspel ilissim
oluptam, cumque nietur, sequo eosae ma nim con conectio. Ut quiam, nihita
prerum sed mos nonem ulparia cum dem que vellorro blati nesciisit esenihilitia
simi, in et mo veliquo dignis pore, seque maximus con nonsed ut voluptatiaes
dolendisquo omnihit quaturita quat fugia niendi ant.

Nye medlemmer...
Bis eaque con eum sendellab int ut dolum et, is corit re pro officatus.
Nemporem untione venimusant ullabor empora quia et faccullo bla cumenti

ROSKILDE HANDEL

ROSKILDE
unplugged
23.-24.-25. april 2015

ROSKILDE HANDEL

Du er altid velkommen
til at kontakte os på
info@roskildehandel.dk
eller tlf. 46 36 37 35
- eller kom forbi vores
kontor Jernbanegade 12 C

www.roskildehandel.dk
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