
Aktivitetsplan AiC

Vad Hur Status Klar Ansvarig

1 Paketerbjudanden ex vintertid, kvällar, på nätet - fler variationer utifrån målgrupp Butiker + AIC

2 Kul att åka och handla i Askersund - event runtomkring det AIC+butiker

3 Paketera shoppingkväll och upplevelse AIC+butiker

4 VIP-inbjudan Östergötland, röda mattan tors -sön rabatter AIC

5 Gemensam Webbshop AIC

6 Hemsida typ galleria AIC

7 Tips på shoppingutflykter ex choklad, inredning, ägg osv AIC+butiker+Lea

8 Sprida unika positiva bilden av Askersund via de som redan bor i kommunen Alla butiker presenteras på fb & instagram för AIC pågår Lea+butiker

9 Marknadsföring och tala gott om varandra (andra handlare) Det goda ryktet Diskussion på medlemsmöten hur vi kan samarbete ytterligare pågår löpande Lea+styrelsen+medlemmar

10 Stärka och tydliggöra budskapet (Storytelling) AIC+Lea

11 Nyttja befintliga plattformar, ex blogg, hemsida, befintliga facebookgrupper Instagram + facebook, mer aktiv löpande i arbetet jan 2019 Lea

12 Nyttja AIC:s facebook Medlemmar meddelar Lea vad de önskar få med på gemensam fb löpande i arbetet jan 2019 Butiker + AIC + Lea

13 Dela AIC + andras inlägg Medlemmar hjälps åt att tipsa och dela varandras inlägg få fb löpande i arbetet jan 2019 Butiker

14 Utbildning Sociala Medier Utbildningskväll i sociala medier Klar feb 2018 feb 2018 Sofia

15 Beroendelänkarna: turister, medborgare, företagare styrelse+kommunen

16 Hur får vi turisteran att komma oftare, stanna längre och tipsa andra om Askersund AIC, styrelse+kommunen

17 Ansökan forskarcheck + studie småstads utveckling Skickas till Örebro Universitet Klar april 2019 Sofia
18 Markandsundersökning Enkät till  medborgare, turister, företag, sommarboende AIC

19 Nå yngre målgrupper Nyttja studenter för att nå ut till andra studenter via deras plattformar AIC+butiker

20 Få unga att stanna kvar AIC, styrelse+kommunen

21 Allmän skyltning ses över Möte AIC tillsammans med kommunen, AIC utsedd styrelsemedlem sammankallar pågår styrelsen + kommunen

22 Skyltning butiker ses över Arbete med gemensam exponering framför butiker pågår styrelsen+ kommunen

23 Askersund är mer än ett torg - nyttja "hela staden" AIC, styrelse+kommunen

24 Nyttja Sjöängen som annonsplats Arbete påbörjat med paket tillsammans med boende + restauranger vid event, kan utökas med butiker! pågår styrelse, butiker+ kommunen

25 Utveckla medlemsmötena- sätta agenda och utveckla tillsammans pågår Lea+medlemmar

26 Utveckla medlemsmötena- fler medlemmar på plats pågår Lea+medlemmar

27 Gemensamt vid 375-års jubileum under året klar 2018 kommunen & AIC

28 Gemensamt vid 375-års jubileum 13 juni klar juni 2018 kommunen & AIC

29 Vad vill jag som handlare i Askersund stå för? AIC+butiker

30 Askersund ska kännetecknas av hög servicenivå Gemensam värdskapsmall AIC+butiker (kommunen)

31 Gemensam årsplanering för aktiviteter & mål pågår Lea + styrelse

32 Gemensam årsplanering för marknadsföring pågår Lea + styrelse

33 Specialerbjudanden/Lockvaror med gemensam MF AIC+ butiker

34 Fler fastighetsägare med i föreningen Arbete pågår pågår Mats/styrelse

35 Ökat samarbete med fastighetsägare Bra samarbete - fler hyresgäster pågår Mats

36 Vidga staden enhetlighet/belysning Styrelsen tillsammans med Jonas Gylling pågår dec 2019 Styrelsen

37 Ta fram en askersundsapp med erbjudanden, utbud, pushnotiser AIC + butiker

38 Koncept "Tack att du handlar lokalt" AIC+butiker

39 Inte dyrare att handla i Askersund - kampanj? AIC+butiker

40 Anslagstavla/information om butikerna vid hamnbodar klar juni 2019 Lea

41 Digitala vägskyltar "Välkommen att handla i Askersund"  med info butiker AIC+kommunen

42 Kort/rabattkupongertavla vid ex hotell AIC

43 Handikappsanpassning trottoarer kommunen

44 Handikappsanpassning ingång till butiker butiker+ (kommunen)

45 Skyltning toaletter pågår kommunen

46 Gratis toaletter dagtid klar juni 2018 kommunen

47 Toaletter - ex blinda, svårt att slå en kod klar juni 2018 kommunen

48 Rörliga annonsytor på egen hemsida AIC + butiker

49 Personalpool - hjälpa varandra med bemanning AIC+butiker

50 Restauranger - service och kontroll AIC + butiker

51 Jobba med perspektivet rationell kund/emotionell kund AIC

52 Se över torghandeln pågår hösten 2019 Henrik/Sofia

53 Tomma skyltfönster - gemesamma snygga bilder i alla AIC + kommunen

54 Inventering staden/detaljhandeln- hjälp extern konsult Hjälp av konsult för att få en objektiv bedömning AIC + (kommunen)

55 Offentlig upphandling utbildning Utbildning till företagare hur de kan bli leverantörer till kommunen klar april 2018 Sofia

56 Ramavtal med lokala företag Löpande information via facebook/hemsida att upphandlingar är ute klar 2019 Sofia

57 Gemensamt vykort Askersund Ta fram ett gemensamt vykort för Askersund klar maj 2019 Styrelsen 

58 Anslagstavla för föreningar, kyrkor, handel, jobb/företag AIC + kommunen

59 Utbildning/utveckling Ta rätt betalt, inköp och kampanjer AIC

60 Bevaka trender i handeln, delge och informera/utbilda butikersinnehavare löpande Undersökning Örebro universitet, presentation 23 maj löpande+klar Alla

61 Översyn parkeringsplatser hamnen pågår Kommunen

62 Översyn parkeringsplatser torget pågår Kommunen

63 Översyn parkeringstider pågår Kommunen

64 Utsmyckning rondellen väg 50 Trafikverket

65 Gemensamma öppettider AIC + butiker

66 Sophantering - köra till återvinningscentralen, gemensamt häfte Butiker

67 Lojalitetsprogram för boende och besökare AIC + butiker

68 Infrastruktur, handeln på plats AIC + kommunen

69 City Örebro, Mål mäts hur? Vilka mål kan vi sätta för handeln i Askersund AIC+ styrelsen + kommunen

70 Parkering, vita stenar som markering Kommunen

71 Gemensam broschyr för med alla AIC butiker klar maj 2019 Lea+styrelsen


