
På Kristianstad City arbetar Charlotte
Svärd, verksamhetsledare, och Pauline
Ågren, kommunikatör & projektkoordinator.

I styrelsen sitter representanter i ledande
roller från Handelsföreningen,
fastighetsägare & Kristianstads 
Kommun. 

TILLSAMMANS

LYFTER VI

MEDLEMS
AVGIFTER

CITY

Medlemsavgifter 2022
Betalningen delas upp och faktureras två gånger / år.

VI BRINNER
FÖR EN

LEVANDE
INNNERSTAD

För- & efternamn

Verksamhet

Antal heltidsanställda

E-post (för nyhetsbrev & information)

Telefonnummer

Adress & postnr

Organisationsnr

AVGIFTER
1 heltidsanställd                                 3000kr 
2 heltidsanställda                              5000kr 
3-4 heltidsanställda                           7000kr 
5-9 heltidsanställda                           10 000kr 
10-15 heltidsanställda                         15 000kr 

Tjänsteföretag, andra våningen         3000kr 
Stödmedlem                                         1500kr
(Kiosker, torghandlare, förening)

BLI MEDLEM

Skicka ovan info till Handelsföreningen - info@hfkrstd.se.

Martin Skoogh, Smaca
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 CITYKORT & GÅVOKORT

CITYNYHETSBREVET

GEMENSAM
MARKNADSFÖRING

I vårt nyhetsbrev sammanfattar vi all
information som kan vara viktig för dig
som verksamhet i city - såsom
kommande etableringar & evenemang.

Som medlem får du synas regelbundet
i våra uppskattade sociala medier
kanaler (räckvidd 50k per vecka),
tillsammans med ett längre reportage
när du går med som ny medlem.

Anslut dig kostnadsfritt till vårt Gåvokort
och citykort med bankgaranti av Resurs
Bank. Korten säljs årligen för 3 miljoner
kronor och kan endast nyttjas hos
medlemmar.

2.
NÄTVERKS- & INFOTRÄFFAR
& INTERNA UTBILDNINGAR

Genom våra nätverksträffar får du
tillgång till exklusiva föreläsningar (värde
3000kr), utbildningar inom sociala medier
& visual merchandising (värde 25 000kr)
och inte minst en god kontakt med dina
citykollegor.

FRAMGÅNGAR

• Musikkvällar på Stora Torg
• Stadsfest
• Cityweekends & Höstfest
• Isbanan på Stora Torg
• Pop-up parker
• Övervakningskameror i city
  & pollare på gågatorna
• Väletablerad julmarknad
• Citykortet & gåvokortet

Läs mer om våra framgångar
& medlemsförmåner på
kristianstadcity.se/medlem

5.
DELTA KOSTNADSFRITT
I ALLA EVENEMANG

Som medlem deltar du kostnadsfritt i 

 och får synlighet i alla evenemang.*
*Gäller ej Musikkvällar på Stora Torg.

www.kr ist ianstadci ty .se

info@krist ianstadci ty .se
Email

Hemsida

Telefonnummer
0734280782

SÄG HEJ!

BLI MEDLEM I
HANDELSFÖRENINGEN
- FÖR CITY
I Kristianstad City samlar vi alla som har
passion för stadskärnan och vill göra staden
mer attraktiv! 

Kristianstads kommun, näringsidkare
(Handelsföreningen) och fastighetsägare
bildade Kristianstad Citysamverkan AB 2011
för att med ett starkt mandat skapa ett
fungerande trepartssamarbete och stärka
och utveckla stadskärnan som ett
kommersiellt centrum och mötesplats för
boende och besökare. 

Genom vårt starka samarbete har du
möjlighet att påverka event, miljön och
utvecklingen i Kristianstad City genom ditt
medlemskap hos Handelsföreningen.

kr ist ianstad_ci ty

Kr ist ianstad City


