Bliv medlem af NYBORG HANDEL på
www.nyborghandel.dk
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Deltagelse i gavekortsordning
’Banankæde’ – alarm telefonkæde ved tyverier!
Medlem af ’køb lokalt’ kampagner
Fast lav annoncepris hos Lokalavisen
Eksponering af websalg via nyborghandel.dk
Adgang til store kommercielle events (gebyr)
Modtagelse af nyhedsbreve, fra HF og Bureauet Nyborg
Gratis adgang til kommercielle aktiviteter
Tilbud om netværk, foredrag og kurser
Indflydelse på udviklingen af Nyborg
En synlig del af fællesskabet: Nyborg Handel

Særligt for restauratører
ü Hjælp med spiritusbevilling, ølvogn, strøm,
ansøgninger m.m. ved større events

Nyborg er en by i rivende udvikling. Med byens centrale placering

Aktivitetsafdelingen er en del af

midt i Danmark, ligger mulighederne for vores fødder – lige til at gribe.
Handel, erhvervsudvikling, bosætning og vores image som konference by
nr. 1 gør Nyborg interessant. Vores enestående historie, som byen hvor
der blev holdt danehof på slottet, er en stor inspirationskilde til
aktiviteter, der kan trække folk til byen.
Her kommer NYBORG HANDEL ind i billedet.

handelsstandsforeningen, som arbejder med fælles event og branding
aktiviteter - så som:

Foreningen Nyborg Handelsstandsforeningen blev stiftet i

1872 og har i mange år været et naturligt samlingspunkt for Nyborgs
butikker og byens handlende.
Foreningen arbejder aktivt og konstruktivt sammen med byens
offentlige myndigheder. Gennem årene har foreningen opbygget en stor
goodwill, som i dag er medvirkende årsag til de gode rammer, byen og
dens handlende er omgivet af.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinter & sommer udsalg
Vinter og efterårsferie aktiviteter
Pinsemarked
Danehofmarked
Kulturnat
Open by Night
Black Friday
Shoppers Saturdays
Julens udsmykning
Julemarked i den gamle Kongeby
Nyborg Gavekortet
Åbnings og Lukketider
Ad hoc arrangementer

Nyborg Handelsstandsforening er pr. 1. maj 2015 flyttet ind i Bureauet
Nyborg sammen med Turisme og Erhvervs foreningerne, hvor vi har
fællessekretariatet på adressen Torvet 2B, i samarbejde med Nyborg
Kommune og Udvikling Fyn, der udfører de fælles
administrative opgaver.

Der er stor opbakning til foreningen. Aldrig har medlemstallet været
større, og aldrig har den enkelte handlendes vilje til at deltage
været bedre.
Nyborg Handelsstandsforening er hovedforeningen, som står for alt
overordnet planlægning, økonomi, forhandling og mødevirksomhed.

