Handleplan Butikslivet
Ringe
Vision, Ringe om 5 år
Butiksrækken er intakt og yderligere udbygget.
Bymægleren er kommet godt i gang med at sikre
trivsel både for butikkerne og borgerne.
Der er events som kombinere kultur, kunst og
Butiksliv.
Arbejdet fortsættes den 10.februar

Hvad

Hvornår

Hvem

Hvilke butikker er der behov for?

Nu

Udvælgelse af kædebutikker - og kontakt
til disse?
Mentor ordning for butiksejere, support til
godt købmandsskab
Generationsskifte, proces sættes i gang

Nu

Maleri/kunst-handel
Gerne ungt tøj
Diskotek/bar til unge
Møbelforretning/kædeforretning

Nu

Bymægleren

Butikker i butikken – muligt samarbejde
med ”Bangs Boder”
Pop up butikker med fx ”fynske fristelser”
Bosætningspakker (som fx kan
præsenteres for ”udflytningspersonerne”)
Udvikling af butikspakke – ”prøv at have
en butik i Ringe”
Et synligt ”turistkontor” i Ringe .. fx med
fokus på cykleturisme
En butik med husflid, kaffe og info om
aktiviteter og byggegrunde
Synliggørelse af lokalkunst og kultur i
butikkerne

25/11 på
Byforums
julemøde
25/11 på
Byforums
julemøde

Snarest

Møbel - malerier - kunst
Skal være på Torvet/Biblioteket

Ideer
Bymælger – udvikling af stillingen
Slogan til promovering af Ringe
1.Cykelbyen i Midten – markedsføres sammen med Rynkeby – Bed&Bike
2. Møbelby, lave samarbejde med designskoler/trendbutikker mm
3.Midtfyns festivalen – husker vi .. kan vi bruge det til noget ..midtfynshandels..
Flere sekundære småforretninger - f.eks. iværksættere - skal tilbydes fælles lokaler til
overkommelige priser, som der nødvendigvis må averteres med, og som bymægleren må være
initiativtager til og tovholder på.
Et passende lokale kunne være på hjørnet af Stationsvej/Jernbanegade.
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Handelsstandsforeningen/bymægleren må prøve at få inddraget forretningerne i den østlige
udkant til en samlet markedsføring af handelslivet i Ringe.
Fælles markedsføring af messer og festivals, fx ”husflidsmesse” den 23-24/4 og ”bi-festival”
den 2-3/7
Uddanne et ambassadørkorps som kan hjælpe både forretningsdrivende og tilflyttere – med at
øve kendskabet til Ringe
Undersøge kendskabet til Ringe, og hvordan bliver det bedre
Udvikling af tilflytterpas – er sat i gang – fremlægges på møde i imagegruppen den 10/12
Digital tarsk-force, som kan understøtte udviklingen
En hjemmeside med events, visitringe eller lign.
Brug gerne Facebook – mere .. events og lign.
Tovholder: Keld Jakobsen <info@comito.dk
Samarbejd med Egeskov, et godt sted at fortælle om Ringe (Egeskov Slotsløb søndag, den
24/4 2016 - Heartland festival den 10-11/6 – og Classic Days den 20-21/8 )
Flere legeredskaber = flere aktiviteter i de grønne områder
Et FMK- eventhjul
Gerne et ungt samarbejde – evt. med gymnasierne
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