
Sammen om handelsbyen Horsens

City Horsens arbejder for at udbygge 
Horsens’ position som en af landets 
førende handelsbyer

Vi er over 150 butikker og erhvervsdrivende, der 
står sammen om sagen - men vi har også brug 
for dig.

Sammen kan vi nemlig styrke markedsføringen af 
Horsens, skabe bedre oplevelser og et mere  
dynamisk byliv, så vi kan få endnu flere 
besøgende til byen.

Husk, jo flere vi er, jo stærkere er vi – og jo 
større forskel kan vi gøre – også for dig og din 
forretning.

City Horsens er en del af Business 
Horsens

Vi arbejder for at gøre Horsens Kommune 
stærkere og mere attraktiv. Et stærkt erhvervsliv 
og en levende midtby med en blomstrende 
detailhandel er nemlig afgørende for, at Horsens 
kan tiltrække både borgere, besøgende og 
virksomheder.

Med et medlemskab er du med til at støbe 
fundamentet til Horsens’ fremtid.

Som medlem af City Horsens får du
adgang til en række konkrete ydelser
og indtjeningsmuligheder:

• City Horsens’ gavekortordning. Hvert år sikrer 
gavekortet omsætning for ca. 5 mio. kr. i 
lokale butikker.

• Events og arrangementer, som trækker 
besøgende til, og som du kan bruge i din 
markedsføring - fx Late Nights, modeshow, 
julebelysning- og aktiviteter samt 
underholdning for både børn og voksne.

• Mulighed for gratis at lægge op til tre varer 
til salg på cityhorsensonline.dk - vores 
webportal der giver kunderne mulighed for at 
handle lokalt, også når de handler online

• Mulighed for markedsføring på cityhorsens.dk 
og eksponering over for de mere end 6.000 
følgere på City Horsens’ Facebookside.

• Gratis sparring på din forretning og hvordan 
du kan få flere kunder, øge omsætningen og 
forbedre bundlinjen.

• Netværk og videndeling med dine kollegaer i 
midtbyen.

• Løbende info om årets aktiviteter via 
nyhedsmails fra CityHorsens.

• Vi taler også din og detailhandlens sag over 
for kommunen, når det er nødvendigt.



Kontingentsatsen er sammensat af et grund 
kontingent og et aktivitetsbidrag.

Grundkontingent

Grundkontingentet holdes på et meget attraktivt 
niveau og giver dig adgang til vores øvrige 
ydelser, fx deltagelse i arrangementer og 
netværksaktiviteter til fordelagtige medlemspriser.

Aktivitetsbidrag

Udover grundkontingentet betaler du som detailhandel, hotel eller restaurant et aktivitets-bidrag. 
En stor del af aktivitetsbidraget bliver brugt til at trække kunder ind til midtbyen, så du kan øge 
omsætningen i din forretning. Aktivitetsbidragets størrelse afhænger derfor af din forretnings fysiske 
placering i midtbyen.

Kontingentsatser

Antal ansatte Grundkontingent

1 - 5 1.500 kr.

6 - 20 2.016 kr.

21 - 50 3.504 kr.

50 + 8.208 kr.

Her kan du se kontingentsatserne som indeholder grundkontingent samt aktivitetsbidrag:

På kortet kan du beregne dit aktivitetsbidrag til CityHorsens ifht. din butiks placering.

Antal ansatte Søndergade Sidegader Ringgade Periferi

1 3.900 2.900 2.300 2.000

2 6.400 5.000 3.600 2.700

3-4 11.500 8.800 6.100 3.500

5-7 19.300 14.600 10.000 7.700

8-15 24.300 18.200 12.500 12.200

16+ 31.800 24.000 16.800 16.600

Kontingentsatserne er eksklusiv moms.

Find os i Brænderigården
Søndergade 41 D


