
Senior Forretningsudvikler

Tina Wøldiche Pedersen

Tlf. 61 88 46 06

twp@ehhs.dk

Mette er god til at skabe overblik og til at 

identificere styrkerne og potentialet i din 

virksomhed. Hun har en solid kommerciel 

erfaring fra større internationale koncerner. 

Endvidere har hun erfaring med forretnings-

udvikling samt optimering af detail-

performance på baggrund af salgsanalyser, 

købsadfærd og principper indenfor kategori-

styring.

Tina har spidskompetencer indenfor B-t-

C, salg, HR, virksomhedsledelse og 

turnarounds. Hun har arbejdet med 

ledelse, økonomi og virksomhedsdrift 

gennem de sidste 18 år i retail- og turist-

branchen, og har opbygget en solid 

kommerciel erfaring og 

forretningsforståelse.

Forretningsudvikler

Mette Pedersen

Tlf. 61 88 46 86

mpe@ehhs.dk

Den 27. September besøger detaileksperterne Tina Wøldiche og 

Mette Pedersen Rudersdals butikker for at hilse på 

virksomhedsejerne og fortælle mere om Erhvervshus 

Hovedstadens sparringstilbud. Her har du 

mulighed for at stille spørgsmål og finde ud 

af om et sparringsmøde er relevant for dig.

Gratis sparring til butikker og 

handelsvirksomheder i Rudersdal

Nu kan du få specifik sparring til din virksomhed, hvis du

driver detailforretning i Rudersdal. I samarbejde med Erhvervshus 

Hovedstaden udbyder Rudersdal Kommune et særligt tilbud til 

kommunens virksomheder. Erfaringen viser, at virksomheder, der 

tager imod sparring fra Erhvervshusets eksperter, får nye perspektiver 

og bedre redskaber til at udvikle deres drift.

Vi vil gerne hjælpe dig på

vej mod bedre tider …

Detail-eksperter kommer til
Rudersdal den 27. september

Gratis
sparring



Få professionel sparring – uvildig og gratis!

Rudersdal Kommune har sammen med Erhvervshus Hovedstaden tilrettelagt et 

forløb for ejere og ledere af virksomheder, der ønsker at styrke deres kompeten-

cer og få sparring.

Få et møde med Tina Wøldiche Pedersen eller Mette Pedersen, fra Erhvervshus 

Hovedstaden, som er uvildige eksperter i detailhandel. Mødet vil være fortroligt 

og gratis.

Hjælpen tilbydes til alle detailhandlere og forretninger i Rudersdal, som har et 

CVR-nummer.

Gratis hjælp til butiksdrift, 

digitalisering, økonomi og salg

Hvad kan du få hjælp til?

Få sparring om generel udvikling af 

din forretning eller til et af de emner, 

som lige nu er aktuelle for detailbranchen 

for eksempel:

• Økonomi- & lagerstyringssystem.

• Opfølgning på nøgletal og hvad du skal 

bruge dem til i praksis.

• Effektivisering eller opstart af SoMe.

• Tilpasning og tendenser i 

butiksindretning

• Hjemmeside/webshop

• Online-tilstedeværelse

• Samarbejde i handelslivet og hvorfor det 

er vigtigt

Book et møde allerede nu...

Hvis du kunne tænke dig at tage imod 

hjælp, så send en mail eller ring til Tina 

eller Mette.

Mailen skal indeholde dit navn, CVR-

nummer, adresse og telefonnr. Fortæl 

hvorfor du gerne vil mødes.

Hjælpen tilbydes gennem personlige 

møder og tager udgangspunkt i dine 

udfordringer og afholdes i et fortroligt 

rum, hvor alle typer af spørgsmål om 

kunder, koncept, drift, priser, økonomi 

og organisation kan vendes. Der afsættes 

typisk et forløb på 1-3 møder, som 

afholdes i din butik, hos Erhvervshus 

Hovedstaden i KBH.

Den uvildige sparring er fortrolig og gratis

Kontaktoplysninger finder 

du på bagsiden

Du kan få hjælp til at se mulighederne og til at forstå nutidens tendenser 

og forbrugermønstre.

Den seneste tids prisstigninger betyder, at forbrugerne i højere grad 

passer på deres penge og bruger nettet til at sammenligne priser. Derfor 

konkurrerer butikkerne om at have de bedste rabatter og tilbud, og det er 

svært for butiksejerne at følge med, hvis de samtidigt skal tjene penge.

I takt med denne udvikling stiller kunderne højere og højere krav til 

personlig service, produkternes levetid, bæredygtighed og kvalitet m.m. 

Samtidig stiger internethandlens omsætning, mens kundetrafikken i de 

fysiske butikker falder.

Hvad kan du som forretningsdrivende gøre for at sikre et overskud?

Du kan få gratis og uvildig hjælp gennem Erhvervshus Hovedstaden til at 

se mulighederne og til at forstå nutidens tendenser og forbrugsmønstre.


