NIEUWSBRIEF - Week 15
Winschoten 10-04-2020

Wij wensen u “FIJNE PAASDAGEN”
Onderwerpen:
•
•
•
•
•
•

Youtube Welkom in Winschoten
Corona | Welke SBI-codes zijn toegevoegd aan de TOGS?
Personal Shopping
Winschoten24
Gemeentelijke regelingen voor ondernemers
Hulp voor ondernemers

Beste medeondernemer,
Hierbij enige informatie over zaken die wij belangrijk vinden voor u.
Youtube “Welkom in Winschoten”
Gezond blieven & Kop d’r Veur
GRAAG DELEN OP JE EIGEN SOCIAL MEDIA KANALEN!
https://youtu.be/SbH7moFSh3A

Corona | Welke SBI-codes zijn toegevoegd aan de TOGS?
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/04/08/corona-welke-sbi-codes-zijntoegevoegd-aan-de-togs
Personal Shopping
Wij willen graag een personal shopping actie starten.
Een persoonlijke uitnodiging voor een individueel bezoek zal de aan huis gekluisterde klant
aangenaam verrassen.
De actie werkt als volgt:
Heel veel winkels in onze binnenstad zijn gewoon open.
Natuurlijk hebben we alle Corona maatregelen getroffen, maar we willen wat extra’s bieden
aan onze klanten.
De klant neem contact op met één van de deelnemende winkeliers – telefonisch of per mail –
en maak een persoonlijke afspraak.

U spreekt samen met de klant een voor hun en u geschikte tijd af en reserveert deze tijd
speciaal voor uw klant.
De klant hoeft zich dan ook niet druk te maken dat er teveel mensen in de winkel zijn.
Doet u mee aan deze actie geef dit dan door via ons mailadres: info@retailwinschoten.nl
Pascal Meinders van In Bloei maakt hiervoor een filmpje van diverse ondernemers die wij
met z’n allen via onze Social Media kanalen kunnen verspreiden.
Winschoten24
Wij hebben het digitale platform “Winschoten24”.
Laten we samen zorgen dat Winschoten, ook digitaal, bij de inwoners van de gemeente
Oldambt zelf, op de kaart komt te staan .
Wat kan jij doen als ondernemer om er voor te zorgen dat je goed op “Winschoten24”
staat?
• Maak een account aan op “Winschoten24” en vraag om toegang als ondernemer bij
Nanny Hut
• Zorg ervoor dat je producten goed op de webshop van “Winschoten24" staan
• Je kan ook vanuit “Winschoten24" een link plaatst naar je eigen webshop
• Zorg dat je je eigen openingstijden doorgeeft aan het digitale platform Winschoten24
Heb je hulp nodig bij het online krijgen van je producten of het koppelen van je webshop,
neem dan contact op met Nanny Hut (KadoHUT), zij kan je helpen.
Gemeentelijke regelingen voor ondernemers
Zie bijlage.

Hulp voor ondernemers
Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het
Coronavirus.
Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.
Naast de algemene informatie van het RIVM worden veel vragen voor ondernemers
beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de KVK.
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een telefonisch
loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117.
Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur.
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen
te komen, te helpen.
Kijk voor de actuele maatregelen en nieuws hierover op de site van de Rijksoverheid.
Met vriendelijke groet,
Chris de Raaf
Retail Club Winschoten
E info@retailwinschoten.nl
M + 316 5158 5953

