
Shophosos.dk i Fåborg-Midtfyn for handels- og erhvervsliv. 
 
 
Kære alle …. 
 
Vi har skabt et samarbejde af Signe fra Vores Fåborg og egn, Tine Bymægler i Ringe og Johnny fra 
Fåborg-Midtfyns Erhvervsråd, hvor vi sammen vil styrke hele kommunens handels- og erhvervsliv. 
 
Med støtte fra kommunens kommunalbestyrelse og borgmesteren kan vi derfor lave en fælles 
platform og allerede er sat i gang af opbygningen og designet så den kan lanceres 14.april – lige 
efter påske. 
 
Siden er tænkt som et online vindue og salgskilde for butikker og erhverv der har 
produkter/ydelser på salgshylden. 
Selvom du har en webside/shop i forvejen, så vil dette være en side hvor kunderne kan se det 
større overblik at vare og ydelser som de kan købe lokalt.  
 
Praktisk info: 
 

- Du får en profil hvor vi skal have forskellig info og billeder for at du er i gang – se vedhæftet 
skabelon. 

- Vi vil hjælpe med at finde ud af hvordan dit salg kan lade sig gøre – hvordan med 
lageroverblik – levering?? – kontakt til kunderne – osv.  

- Der vil altid være børnesygdomme som vi sammen skal løse. 
- Signe og Tine vil stå til rådighed sammen med Det rigtige Faaborg som laver portalen for 

os. 
 
Ang økonomi: 
 
Faaborg-Midtfyns kommune har finansieret opbygning og serviceringen af portalen et stykke tid 
frem, så alle kan blive oprettet gratis – på sigt vil der komme en lav profilbetaling som vi 
selvfølgelig er meget bevidste om skal være så lav som mulig for at alle kan være med. For os og 
kommunen er det vigtigste at vi nu og her kan gøre noget brugbart og i fællesskab for handels- og 
erhvervslivet. Og vi er alle overbevidst om at vi skal samle os endnu mere i denne tid og stille de 
bedste muligheder for lokal handel om man handler fysisk eller på nettet. 
 
Vi er allerede ude og finde de første der skal være med på siden når den åbner d.14.april, men på 
sigt skal vi have jer alle med og i er velkommen til selv at kontakte os hvis i ikke er blevet kontaktet 
endnu. 
 
Mvh 
 
Signe Padorf mail: singne@faaborg.dk 
Tine Lorentzen mail: bymaegler@gmail.com 
Johnny Poulsen mail: formand@fm-erhverv.dk 
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Skabelon til opstart af profil på shophosos.dk 
 
 
 
Kort tekst om hvilken butik/virksomhed du er. 
 
 
Kontakt info: 

- Butiks eller virksomheds navn 
- Adresse 
- Telefon  
- Mail 
- Webadresse – facebook/instragram  

 
Et godt billede som viser butik/virksomhed  
 
 
Produkter på profilen: 
Indeholde: 

- Praktisk tekst – priser – størrelser – ect 
- Billeder af produktet/ydelsen 
- … 
- … 

 
 


