TENK LOKALT FØRST
Lokal handel er viktig for å opprettholde et
levende lokalsamfunn.
I tiden etter at korona-pandemien tok grep om hele verden, har lokale
bedrifter virkelig stått ovenfor en utfordring når det kommer til å holde
levebrødet for seg og sine ansatte i gang. Med holdningskampanjen
”Tenk lokalt” ønsker vi i Kommunikasjonshuset Trio Media i samarbeid
med Namdal næringsforening å skape en endring i handlemønsteret til
folk i Namdalen. Mens netthandelen har hatt et voldsomt oppsving under
korona-pandemien, ønsker vi nå å styrke lokale bedrifter, redusere
handelslekkasje og samtidig skape større bevissthet rundt viktigheten av
lokal handel.
Vi vil at de lokale tilbudene alltid skal ligge først i pannebrasken når det
skal kjøpes en vare. Enten det er snakk om en kjole, turutstyr,
tjenester fra en elektriker eller tjenestene fra en snekker.

Lokal handel skaper lokal vekst.
Sammen med Namdal næringsforening har vi satt opp nettstedet
tenklokalt.no, som vi tenker å bruke som plattform for kampanjen.
De bedriftene som blir med på kampanjen vil bli presentert på denne
nettsiden, og disse presentasjonene vil også bli publisert og delt på
sosiale medier med mulighet for ekstra fremming slik at flest mulig får
sett det.

Prisliste:
Liten pakke:
• Vindusdekor: Her kan du velge mellom tre ulike størrelser, alt etter hva
som passer din bedrift.
• Bedriftspresentasjon på tenklokalt.no samt videopresentasjon til bruk
på sosiale medier.
• Plakat i størrelsen A4 hvor kunder oppfordres til å bruke emneknaggen
tenklokaltførst på sosiale medier.
								

kr 9.500,- eks. mva

Stor pakke:
• Vindusdekor – stort merke
• Bedriftspresentasjon på tenklokalt.no samt videopresentasjon til bruk
på sosiale medier.
• Ekstra annonsering på sosiale medier
• Gatebukk med ”Tenk lokalt”- plakat og en egen mal som bedriften kan
skreddersy til sin bedrift.
• Plakat i størrelsen A4 hvor kunder oppfordres til å bruke emneknaggen
#tenklokaltførst på sosiale medier.
								

kr 15.000,- eks. mva

