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ESBJERG CITY ARBEJDER BL.A. FOR:
• at optimere rammer for at drive en god, lønsom og solid 
 forretning i Esbjerg City
• at markedsføre Esbjerg City lokalt og regionalt
• at informere om aktiviteter og events, som kan øge salg af varer, 
 oplevelser og ydelser
• at føre en positiv og udviklende dialog med Kommunen, Borgmester, 
 politikere samt relevante organisationer inden for turisme og erhverv 
 for at optimere vores medlemmers forretnings vilkår
• at byens kunder får de bedste muligheder for at besøge og opleve byens
 shopping, kultur- og restaurationsmiljø
• at bidrage aktivt i erhvervsudvalg og netværk for at styrke foreningens 
 og dermed medlemmernes indflydelse og interesser

ET MEDLEMSKAB GIVER BL.A.:
• Viden om hvor og hvornår der er aktiviteter og events i byen, 
 som I kan udnytte i  egen markedsføring, til aktiviteter i forretningen, 
 til nyhedsinformation til kunder m.m.
• Mulighed for synlighed gennem foreningens kuponhæfter, aviser og 
 mediepartners øvrige udgivelser - med gode annoncetilbud
• Information af praktisk karakter, som har relevans for jeres 
 forretning og kunder
• Vores event-, markedsførings- og aktivitetsplan, som giver et overblik og
 beskriver mange af årets aktiviteter og events, foreningens markedsføring
 og egne markedsføringsmuligheder ifm. aktiviteterne

• Digitale ”nyhedsbreve” med aktuelle informationer, nyheder, særlige 
 medlemstilbud, m.m.
• Online synlighed gennem City’s hjemmeside med optagelse på 
 medlemslisten og link til egen hjemmeside
• Online synlighed gennem City’s Facebookside med mulighed for 
 eksponering af nyheder, aktiviteter m.m.
• Online synlighed på Esbjerg City’s App
• Mulighed for eksponering i Cityforeningens udgivelser med egne 
 annoncer, bl.a. Påske/forårsshopping, Midnatsåbent, efterårsshopping, 
 juleshopping, Black Friday, m.m.
• Gode annoncerabatter på både City-aviser og løbende annoncering 
 samt rabatter på Skala.FM
• I løbet af året afvikles et antal medlemsarrangementer, hvor medlemmer
 eller foreningen inviterer til arrangementer, faglige indspark, oplevelser,
 aktiviteter el.lign.
• Som medlem kan I tilsluttes Esbjerg City Gavekort helt gratis og få del 
 i den store millionomsætning. Byens kunder kan købe det fysiske gavekort
 flere steder i byen og via vores hjemmeside, og det kan benyttes mere end
 200 steder i byen - i forretninger, caféer, restauranter m.m. 
 * Se mere under gavekort på side 11.
• Som medlem kan I deltage på vores årlige generalforsamling og få indblik,
 indsigt og overblik over foreningens arbejde
• Som medlem bliver I en del af et lokalt og stærkt netværk. 

MEDLEMSKAB AF ESBJERG CITY
Esbjerg City er byens uafhængige og frivillige interesseorganisation og ejes af foreningens 
medlemmer. Medlemsskaren dækker både detail-, café og restaurationsbrancherne, musik- og 
kulturinstitutioner, oplevelsesindustrien, hoteller, liberale erhverv og mange flere.

Sammen er vi stærkest
Når Cityforeningens medlemmer i fællesskab taler med én stemme bliver der lyttet. 
Som medlem er I derfor i høj grad med til at styrke både dine egne og medlemskollegers vilkår i Esbjerg City.


