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Nyheter från NyföretagarCentrum | Visa som hemsida | Har du ny e-postadress?

10 sätt att synas på stranden
Hej Nyföretagare!
Här kommer 10 tips för dig som vill
marknadsföra dig på stranden:

Glass: En glass kostar inte så
mycket, men för barn (och vuxna) så
är det fin belöning. Använd glass som
priser i dina tävlingar, eller bara dela
ut (se upp så det inte är en kiosk i
närheten bara...)

Kiosken: Du kan sätta upp särskilda
erbjudanden där eller ge erbjudande
till de som köar. Gör kötiden rolig. 

Frisbee: En underskattat leksak och
idrottsredskap. Använd dem som
give-away (med din logo på), pris eller
gör en frisbee-utmaning på ditt nästa
kundevent.

Passa på att marknadsföra dig på beachen

Badbollar: Också perfekt som give-aways, priser och redskap för lekar. 

Sandslott: Ordna en tävling i sandslott, med priser från ditt företag. Sand är gratis,
och det passar både unga och gamla.

Kraftprovet: Det finns ju en tendens att vilja visa upp sig på stranden... Sätt en
utmaning och låt människor tävla! Ett rekord ger vinst och du ger vinster i form av
tjänster/produkter av ditt företag. Förslag på utmaningar: Hålla en kettlebell på rak
arm, trixa med en fotboll, stå på händer, jämfota längdhopp. Ju mer extravagant desto
bättre. 

Trekamp: Sätt ihop några utmaningar till en trekamp. Kanske rent av en turnering?
Kanske kan ni vara flera företag med varsin gren? Ju fler ni är, desto mer
uppmärksamhet blir det, folk drar sig dit där folk är. 

Vattenflaskor: Billigt o synligt och folk behåller dem om de är snygga. Och så kan
man ju ha vattenkrig. Eller använda när man bygger sandslott. Eller tar igen sig i
skuggan.

Kepsar: Som vattenflaskor, men ännu viktigare att de är snygga och har bra kvalitet.
Skräpkepsar kastas bort. 

"Sommarpaket": Vilka av ditt företags produkter/tjänster kan du sätta ihop till ett
"strandkit"? Kan du kanske gå ihop med någon som har en produkt eller tjänst som
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Nya tider
Vi går en sommar till mötes och då är det
ju som att slå av en strömbrytare här i
Sverige. Därför minskar vi antalet
tillgägnliga rådgivningar efter midsommar.

Givetvis  kan du alltid nå oss på mail och
telefon. Du hittar våra kontaktuppgifter
här.

Vi är tillbaka med full kraft i augusti igen!

GDPR - vår policy
Vid rådgivning samlar vi in
personuppgifter för att jämföra med
Bolagsverket - så att vi vet om vi gör ett
bra jobb.

Våra utskick är till för att informera, i varje
utskick finns en länk för att avregistrering
och listan består bara av upparbetade
relationer. Därför tar vi inte in något
ytterligare medgivande. Läs mer 

Obs att vårt CRM och sändlista för
nyhetsbrev är separata listor med olika
syften.

All rådgivning på NyföretagarCentrum är
konfidentiell. Läs hela vår GDPR-policy
här

passar bra med din, så har ni ett gemensamt "sommarpaket"?

Naturligtvis ska du fota och lägga upp på Instagram - folk älskar att dela bilder med sig
själva när de vinner eller ser bra ut, eller när andra vågar sticka ut eller är lite roliga. 

 

Och med det vill jag önska dig en glad, varm och härlig sommar!

PS. Du får det här brevet för att du registrerat dig på NyföretagarCentrum
Hässleholm. Brevet ska inspirera och motivera dig i din vardag och riktar sig i första
hand till dig som just har startat företag. Brevet ger dig tips på försäljning, ekonomi,
marknadsföring och nyheter. Dessutom får du inbjudningar till event och träffar.Det

är helt enkelt till för att hjälpa dig att lyckas som företagare. D.S.

Sveriges ledande kraft för nyföretagande
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