Checklista – för tryggare handel!
Tips på hur du kan göra sin verksamhet coronasäkrad för att dina
kunder ska kunna fortsätta att handla och på ett tryggt sätt.
Här har vi samlat tips på hur du enkelt kan anpassa din verksamhet för att öka tryggheten för
dina kunder. Självklart finns det mer tips och du kan säkert själv komma på fler kreativa idéer som
passar just din verksamhet.
Behöver du mer material från GöteborgsLokaler, till exempel golvdekaler, anslag om att hålla avstånd, kontakta din centrumutvecklare. Material finns också att ladda ner på goteborgslokaler.se.
Ringklocka och kölappar utanför
• Ringklockor finns att köpa på många teknikbutiker.
• Sätt upp en display som syns utifrån så att kunder kan vänta utanför med nummerlapp.
Låt kunderna vara med digitalt
• Visa upp produkter och nyheter för era kunder genom mobilen:
Facebook, Instagram eller FaceTime. Rörliga bilder är alltid bra.
Var tydlig med hur många som får vistas i lokalen. Sätt upp informationen vid entrén.
Det gör att kunder känner sig trygga. Finns anslag att få av GöteborgsLokaler.
Swish kan lösa betalning och ni kan leverera varorna utanför butiken eller på specifik plats.
Uppdatera era kontaktuppgifter på aktuella platser som till exempel hemsidor och
Google med korrekta öppettider, telefonnummer och kontaktuppgifter.
Skriv upp ert telefonnummer i skyltfönstret om kunder vill ringa in och beställa samt betala
med Swish.
Erbjud förbeställning, avhämtning och alternativt hemleverans. Det finns många
transportbolag att anlita som snabbt och lätt ordnar hemleverans med cykel inom Göteborg.
Sätt upp dekaler med budskap om att hålla avstånd. Finns att få av GöteborgsLokaler.
Fråga din centrumutvecklare.
Handsprit vid kassan minskar smittspridning och ökar tryggheten.
Restauranger kan med fördel endast erbjuda bordsservering och ta bort salladsbuffén.
Framförallt, tala om vad du gör för att kunder ska känna sig säkra. Använd alla kanaler du kan!

