Beste ondernemer,
De coronacrisis houdt heel Nederland nu al bijna een jaar in zijn greep en heeft een enorme
impact op onze maatschappij. Verschillende branches worden hard getroffen, waaronder ook u als
ondernemer. De gevolgen zijn groot. Als gemeente willen we u laten weten dat we uw zorg delen.
We zijn altijd bereid om met u in gesprek te gaan over uw situatie. Samen kunnen we kijken welke
mogelijkheden er zijn om u te helpen. U kunt contact met ons opnemen via economie@emmen.nl
Ook breder denken we mee met u of met ondernemersverenigingen om meer aandacht te krijgen
voor lokaal ondernemerschap. Zo gaan we op social media de komende periode regelmatig een
oproep doen om lokaal te kopen. En ondersteunen we van harte het idee van de online veiling
Hierkoopikweg. Door op een ludieke manier aandacht te besteden aan Koop Lokaal, zet de actie
Hierkoopikweg u als winkeliers, maar ook horeca- en andere ondernemers op een positieve
manier in het zonnetje.
Ludieke veiling
Op de website www.hierkoopikweg.nl wordt momenteel een platform ingericht voor de online
veiling waar alle ondernemers in retail, horeca en vrijetijdssector aan mee kunnen doen.
We juichen als gemeente dit initiatief toe. De veiling is een unieke kans om op een leuke manier
aandacht te vestigen op de eigen zaak en liefst natuurlijk ook om omzet te genereren.
De insteek van de veiling is des te ludieker des te beter: om hiermee meer aandacht en bezoekers
te kunnen trekken.
Doet u ook mee?
U kunt met Hierkoopikweg als ondernemers een aantal producten laten veilen waarbij het de
bedoeling is hier zo creatief mogelijk mee om te gaan: het eerste drankje op het terras, de
vipbehandeling, de adviessessie of het laten bieden op een avondje met vrienden/familie in een
eigen zaal bij Astra Bioscopen. Vanzelfsprekend hanteren we de geldende RIVM maatregelen.
Start van de veiling is op 10 februari en loopt door tot in ieder geval maart. Meer informatie over
de veiling vindt u op www.hierkoopikweg.nl
Meer informatie
Wilt u zich aanmelden of meer informatie, neemt u dan contact op met Laurens Meijer,
06 15 30 09 13, laurens@emmencentrum.nl.
Ik wens u allen veel sterkte de komende tijd. Ik hoop dat u energie krijgt om een bijdrage aan te
veiling te leveren. We realiseren ons dat dit misschien een druppel op de gloeiende plaat is.
Belangrijk is dat we samen proberen de schouders er onder te zetten.
Met vriendelijke groet
G.P. Rink
Wethouder Economische zaken

