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https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/coronaide-blev-tartfest-bland-aldre-i-sorsele 
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Initiativen i korthet 

- Uppmärksammar riskgrupper och personer inom samhällskritiska funktioner 

- Stöttar lokala företag ekonomiskt 

- Genom anonyma donationer 

 

Utifrån din verksamhet 

- Utgå ifrån dina kärnvärden 

- Identifiera målgrupp 

- Möjliga samarbetspartners 

- Föreslå idén, ofarlig tjänst eller produkt 

- Kommunicera initiativet i sociala medier 

- Kommunicera resultatet i sociala medier 

 

Möjliga initiativ? 

- Påskliljor till 70+ 

- Damkläder barnkläder, leksaker till kvinnojour 

- Fikabröd till boende på särskilda boenden 

- Goodiebags med presenter till vårdpersonal på äldreboende 

- Hemtjänsten delar ut en bok av en lokal författare 

- Vekotidningar, kvällstidningar till boende på äldreboende 

 

 

 

https://www.instagram.com/localherogallivare/ 

https://www.facebook.com/groups/starkgallivare/ 

 

https://www.instagram.com/localherogallivare/
https://www.facebook.com/groups/starkgallivare/
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https://www.facebook.com/648999361/posts/10158229857584362/?d=n 

 

 

 

https://www.trollhattan.se/startsida/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv-uppleva-och-gora/take-away-bocker-

stadsbiblioteket-utokar-servicen/ 

 

https://www.facebook.com/648999361/posts/10158229857584362/?d=n
https://www.trollhattan.se/startsida/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv-uppleva-och-gora/take-away-bocker-stadsbiblioteket-utokar-servicen/
https://www.trollhattan.se/startsida/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv-uppleva-och-gora/take-away-bocker-stadsbiblioteket-utokar-servicen/
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https://www.facebook.com/hhbutiq/videos/2475971339321658/ 

 

 

    

https://www.market.se/nyhet/mitt-i-coronakrisen-har-ar-sju-handlare-som-vagar-testa-nya-grepp 

 

 

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4916&artikel=7443666 

https://www.facebook.com/hhbutiq/videos/2475971339321658/
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https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4916&artikel=7443666
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Våga utmana affärsmodellen 

Produkten, leveransen, målgruppen, betalningen 

 

 

 

 

https://business.google.com/   

Din företagsprofil i Google Sök och Google Maps 

Kostnadsfri tjänst 

Kan uppdateras både från dator och mobilapp 

 

https://business.google.com/
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Googla ditt verksamhet. Dyker faktarutan till höger upp så finns det en företagsprofil för din verksamhet som du kan 

hantera genom Google My Business. Dyker ingen faktaruta upp? Skapa en företagsprofil för din verksamhet i Google My 

Business.  

Gör så här 

Gå till https://business.google.com/  

Registrera ditt företag 

- Logga in på ditt Google konto eller skapa ett nytt 

- Skriv in företagsnamnet. 

- Fyll i företagets adress. 

- Välj kategori för företaget. 

- Lägg in ett telefonnummer och företagets hemsida. 

- Avsluta och verifiera 

 

Fyll i din företagsprofil 

- Företagsbeskrivning 

- Logotype och foton 

- Ordinarie och särskilda öppettider 

- Tjänster, menyer, produkter 

- Evenemang 

- Recensioner och meddelanden 

 

Uppdatera 

- Förändrade öppettider 

- Nya tjänster, produkter menyer 

- Foton 

- Recensioner och meddelanden 

 

Lycka till!  

Frågor? Kontakta Jenny Eriksson jenny.eriksson@gallivarenaringsliv.se Telefon 073-058 77 25 

https://business.google.com/
mailto:jenny.eriksson@gallivarenaringsliv.se

