
 
 

Få gratis inspiration og hjælp til din forretning -Nye muligheder for detailbranchen i Egedal 
Ekspertteam er klar til at give sparring til dig og din detailbutik  
 

Copenhagen Business Hub har udviklet et forløb tilrettelagt til ejere og ledere af specialbutikker, der ønsker 

at styrke deres kompetencer og få sparring fra eksperter. Tilbuddet er gratis og sparringen skal sikre, at din 

forretning drives optimalt med udgangspunkt i de muligheder og mål, du har for din butik. 

 

Mange butiksejere står alene med det store ansvar, der følger med, når man ejer en butik. De slås alene med, 

hvordan de kan få mere omsætning, flere kunder, indretning af butik, lageroverblik, leverandøraftaler, 

konkurrencedygtige priser, regnskab m.m. Hertil kommer konkurrencen fra internettet, som har betydet en 

væsentlig nedgang i kundebesøg og et konstant pres på priserne. 

 

Hvordan får du vendt nye forbrugsmønstre til flere kunder? 

Efter Covid-19 nedlukninger og en lang periode med faldende omsætning, er det nu vigtigere end 

nogensinde, at du optimerer din forretningsgang og driver din butik optimalt. Handlen på internettet har i 

lang tid præget kundetrafikken, og med de nye forbrugsmønstre, som er blevet skabt over foråret, vil 

problemet nu blive endnu mere udtalt. Vil du have flere kunder, og vil du sælge mere til dem, som besøger 

din butik, så er det nu, du skal have styr på, hvordan du imødekommer de nye forbrugsmønstre. 

  

Hjælpen kan du få af Copenhagen Business Hub.  

Vi holder møderne i din butik og tager udgangspunkt i dig og forretningen. Hvordan driver du den i dag, og 

hvad er dine udfordringer? 
 

 Er dit salg faldet? 

 Vil du gerne i gang med onlinebutik? 

 Har du fået en ny konkurrent? 

 

 Mangler du medarbejdere? 

 Har du svært ved at betale dine regninger? 

 Eller mangler du blot inspiration og nye ideer? 

 

Vi arbejder i et fortroligt rum, hvor alle typer af spørgsmål om kunder, koncept, drift, økonomi og 

organisation kan vendes og skabe baggrund for et nyt overblik og en konkret handlingsplan.  

 

Vi kommer til Egedal i juli 

Vi har afsat tre dage i starten af juli til detailhandlen i Egedal. Ønsker du et møde i en anden periode så skriv 

en mail om, hvornår det passer dig. Eller book en tid nu hos en af de nedenstående konsulenter. Vi kommer 

ud til jer på følgende dage: Den 1. juli i Egedal Centret, den 2. juli i Smørum Centret og den 3. juli i 

Ølstykke Stationsby.  

 

Detail – Senior Forretningsudvikler Tina Wøldiche Pedersen. 

Tina har arbejdet i retail- og turistbranchen de sidste 15 år og har opbygget en solid 

kommerciel erfaring og forretningsforståelse. 

Kontakt Tina Wøldiche Pedersen på mobil: 61884606 eller e-mail: twp@ehhs.dk  

 

Salg – Forretningsudvikler Steen Pedersen 

Sten har erfaring med at afdække din forretnings udviklingspotentiale og kan sikre en 

sund og bæredygtig forretning fremadrettet. 

Kontakt Steen Pedersen på mobil 30 10 81 05 eller på e-mail: spe@ehhs.dk 

Økonomi – Forretningsudvikler Anders Panduro Jeppesen 

Anders har ekspertise inden for ledelse, processer og digitalisering, som han har arbejdet 

med de seneste 25 år. 

Kontakt Anders Panduro på mobil 41 88 66 25 eller e-mail: apj@ehhs.dk 
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