




 Målet er at skabe forbindelse mellem de tre B’er; by, butik og borg-
er ved at skærpe interessen for brug af byen, fremme aktivitet i 
byens rum og derigennem styrke byens handel.

 
 Konceptet er en online platform, som øger byens synlighed, idet 

butikker, arrangementer og andre vil kunne henvende sig direkte 
til borgeren, som via søgning og hjemmesiden i almindelighed kan 
orientere sig om og blive inspireret til at gøre brug af aktuelle til-
bud.  

Hvad er CityPilot
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De 3 B’er
CityPilot er koblingen mellem 
Borger, By og Butik. 
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 Synliggørelse af en by og dens aktiviteter
 Nå ud til mange med aktiviteter og tilbud

 Synliggørelse af handelslivet i en by
 Hvis der kommer flere kunder hos naboen, er det også godt for dig

 Synliggørelse af den enkelte butik 
 Fremtidens udstillingsvindue

 Nem og billig løsning
 Det er lige så billigt, som det er nemt

 Siden giver et hurtigt overblik over byen
 Giver brugeren lyst til at tage ind at se byen

Hvad kan CityPilot tilbyde
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Det er nemt
Prisen er lav
Det kræver ikke meget tid
Man behøver ikke være IT-kyndig



 Mulighed for at nå langt ud med information om events, som f.eks. 
julemarked, sommerfest, open by night osv.

 Handelsforeningens butikker får sammen bedre mulighed for at 
lokke turister og folk fra nærområdet ind til byen i stedet for at 
køre udenom.

 Det handler om at skabe liv og strømninger i byen. 

Som handelsforening får du...



 Synliggørelse af din butik og dine produkter på både lokal- og landsplan.

 Mulighed for billigt at promovere hjemmeside og enkelte varer online for et 
større publikum.

 En bedre chance for sammen med byens andre butikker at kunne konkur-
rere med storcentre og større varehuse.

 Adgang til et fælleskab, der automatisk vil hjælpe dig til en bedre plads på 
Google.

 – På CityPilot når du lige så godt ud til kunderne som “De store varehuse”

Som butik får du...



 Mulighed for nemt at finde frem til den specialbutik, du har brug for.

 Øjnene op for, at de fleste byer har meget mere at byde på, end du tror.

 Nem og hurtig adgang til information om alt, der sker i landets byer og han-
delsforeninger.

 En masse gode oplevelser.

Som bruger får du...



Hvad koster det
Vores kalkule viser at prisen for at blive en del af CityPilot vil ligge på 
omkring 2000 kr. årligt, hvilket svarer til lidt under 170 kr. om måneden.

CityPilot er en fornuftig investering, hvis man sammenligner prisen 
med hvad en annonce i lokalavisen koster, eller hvilke omkostninger 
der er ved at lave og holde et website. 

Lokal nyt

Annonce
2-5000 kr.


