Skal din by være...

Danmarks Bedste Handelsby
... Så tilmeld din by til konkurrencen nu
Institut for Center-Planlægning (ICP A/S) og Danmarks førende detailhandels-netværk
Detail-forum gennemfører hvert 2. år konkurrencen Danmarks Bedste
Handelsby. Konkurrencen blev lanceret i 2006 og gennemføres for 7. gang.

Hvad får vores by ud af det?
Udover muligheden for at vinde en eller flere af de i alt 6 priser får den deltagende by – i
kraft af analyserapporten – reelt gennemført en markedsanalyse. Den giver et fingerpeg
om, hvordan byen klarer sig i forhold til landets øvrige byer på en lang række parametre.
Er man f.eks. foran på kundeservice? Eller har byen de rette tilbud og gode P-forhold?

Tidligere vindere af Danmarks Bedste Handelsby:
Køge - Vejle - Roskilde - Køge - Aalborg - Holstebro

Kort om konkurrencen
Udover hovedprisen som Danmarks Bedste Handelsby 2018 er der priser til:
•

Danmarks hyggeligste handelsby

•

Danmarks flotteste handelsby

•

Danmarks bedst markedsførte handelsby

•

Danmarks mest servicemindede handelsby

•

Handelsbyen med Danmarks bedste P-forhold

Vinderne findes på baggrund af resultaterne af en interviewanalyse med 100 stamkunder dvs. kunder, der handler i byens butikker mindst én gang om måneden - i hver af de
deltagende byer. Kunderne spørges om deres holdninger til bl.a. byens atmosfære,
butikslivet, serviceniveauet samt en række andre forhold. Kunderne bliver kun bedt om at
vurdere deres ”egen” by.
Desuden indgår en bedømmelse af de enkelte handelsbyer ud fra en række spørgsmål
besvaret af den enkelte by. Bedømmelsen sker ud fra et spørgeskema, som du modtager
efter tilmeldingen af din by. Det indeholder en række spørgsmål om strategi,
markedsføring etc. Herefter vurderer en fagjury de samlede svar. Disse vurderinger og
bedømmelser vægter ½ af den samlede bedømmelse.
Foruden konkurrencen vil der være oplæg af rådmand Jane Jegind fra Odense Kommune,
som vil fortælle om transformationen og de mange projekter i Odense kommune.

Hvordan tilmelder vi os?
Både borgmestre og handels- eller cityforeninger kan tilmelde deres by til
konkurrencen. Det koster 10.900 kr. ekskl. moms at tilmelde en by.
Gebyret dækker samtidig deltagelse for 2 personer i prisuddelingen inkl. frokost samt
et eksemplar af den fulde analyserapport med resultaterne for alle de deltagende
byer. Det er muligt at tilmelde flere deltagere til arrangementet mod et mindre gebyr.
Faktura fremsendes efter tilmelding.

Prisuddelingen finder sted i Odense i ODEON
d. 11. oktober 2018 kl. 9:00-13:00

Tilmeld dig her

Tilmelding til konkurrencen sker til ICP ved at trykke på knappen eller
ringe på 3962 0433.

Med venlig hilsen
På vegne af Detail-forum og Institut for Center-Planlægning (ICP)
Per Nyborg

