Vad kan jag göra nu?
Här är 20 förslag för dig som söker inspiration kring
Covid-19 och ditt företagande. Materialet är framtaget av
Matkomptenscentrum Jämtland Härjedalen.
BERÄTTA VAD DU GÖR. Använd
sociala medier och berätta för
kunder och samarbetspartners att
du fortfarande har öppet och vad ni
gör för att anpassa verksamheten
(skyltning, markering för att
påminna om avstånd på golvet, nya
produkter och så vidare).
REKO-RING. Sälj dina produkter via
REKO-ring. Nedan är
producentgrupperna för REKOringarna i kommunen länkade.
REKO Krokom
REKO Östersund
REKO Berg
REKO Härjedalen
REKO Ragunda
REKO Strömsund
REKO Åre
Här finns en karta med fler REKOringar.
NYA FÖRSÄLJNINGSKANALER.
Kontakta butiker, exempelvis
mindre livsmedelsbutiker,
blomsterhandlare och sälj dina
produkter via eller hos dem.
SAMARBETA MED ANDRA
BRANSCHER. Samarbeta med andra
företag, inte bara andra
livsmedelsföretag. Exempelvis
industri-, IT- och tillverkningsföretag. Personalen på de företagen
kan vara din kund. Till exempel har
Kjell & Company samarbetar med
Circle K under pandemin har nu
fysiska butiker på bensinmackarna.
JULKASSE. Har du redan förberett
en massa julmat och vet inte om du
kommer att få det sålt? Sälj julbord
som färdig matkasse. Eller gå ihop
med andra producenter och sälj en
julkasse med mat och
pyssel/dekoration.
KOMPLETTERANDE PRODUKTER.
Gå ihop med kompletterande
produkter och marknadsför och sälj
ihop (t ex. ost, bröd och glögg).

SATSA DIG UR KRISEN. Det kanske är
nu det finns tid att se över företaget
och hitta andra eller nya strategier?
JULGÅVA. Kom med ett färdigt
koncept till större företag i Jämtland
(eller Sverige!) om en julgåva som de
köper från ditt företag till sin
personal. Här är en länk till de 100
största företagen i Jämtland.
LAGA HEMMA LÅDOR.
En kombination mellan en matkasse
och en take away låda. Gör
halvfärdiga kit/set där kunden får
göra det slutgiltiga momentet
hemma.
DIN PERSONAL. Du behöver inte ha
alla idéer själv. Har du personal sitter
de på kreativa idéer och kunskap om
ditt företag och vad ni skulle kunna
satsa på utifrån ett annat perspektiv.
HAKA PÅ DET SOM REDAN GÖRS.
Haka på kampanjen av att handla
lokalt. #supportyourlocal
#supportlocal #localisthenewblack
Varför ska man handla lokalt?
1. Det är godare
2. Du får tillgång till unika produkter
3. Våra pengar stannar lokalt (fler
arbetstillfällen, mer pengar till vård,
skola och omsorg, en levande ort och
en bra miljö att bo och leva i)
TA TAG I SAKER. Gör sådant som ni
skjutit upp. Ta tag och testa era idéer
som ni inte haft möjlighet att
genomföra tidigare.
TESTA VIDEO SHOPPING. Livesänd
från din gårdsbutik och hjälp dina
kunder att handla. Du berättar vad
som finns, klämmer och känner på
produkterna. Du packar ihop kundens
order och ni kommer överens om
leveransen. 9% av all e-handel i Kina
är via Videoshopping.
MARKNAD. Sälj dina produkter
via Facebook gruppen
Jämtlänsk Julmarknad och delta i
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS
HANTVERKSUTLÄMNING den 14
december. Läs mer här!

KROKA ARM MED BEFINTLIG
WEBSHOP. Kan dina produkter
komplettera på något sätt? Zalando
erbjuder butiker en webbplattform
under pandemin under konceptet
Connected retail.
DELTA I JULÖPPET. Brukar du delta i
Skördefesten Jämtland Härjedalen?
En digital variant av konceptet har
lanserats för deltagande producenter
via Skördefestens hemsida.
DOLDA LÖSNINGAR?
Gör en rejäl genomgång av företaget
för att hitta fler vägar som är möjliga
för dig. Kontakta oss för rådgivning.
Just nu har vi två subventionerade
typer av rådgivning.
-Korta livsmedelskedjan
Vill du lära dig mer om hur du som
företagare bättre kan ta tillvara på
din lokala marknad. Vi analyserar
nuläget i din verksamhet och
identifierar åtgärder som kan
utveckla den. Rådgivaren kan även
erbjuda lösningsförslag på
utmaningar som du har i din
verksamhet. Läs mer här!
-Besöksnäring + mat
Vi har möjlighet att hjälpa dig som
företagare att formulera och ta fram
matprodukter som lockar till sig
turister, vi kan koppla ihop dig med
andra företagare som gör att ni når ut
till fler personer. Vi kan ge råd på
vägen för att få in mer fokus på lokal
mat. Dessutom kan vi hjälpa till med
insatser för att stärka din
besöksanläggning såsom prissättning,
strategi och konceptutveckling,
positionering, marknadsföring,
förstudier vid investeringar,
generationsskifte med mera.
Läs mer här!
Sök stöd (Information via Verksamt)

Julia Pearson
070-52 511 38
julia.pearson@hushallningssallskapet.se

Kontakta oss eller läs mer på www.hushallningssallskapet.se

