
 

 

 

 

 

 

CityKompetens – för medlemmar i centrumorganisationer 

 

Digitaliseringen och utvecklingen har gått i en rasande takt i spåret av coronapandemin. 

Omställningen för handlare, krögare och andra företagare i stadskärnan har varit avgörande 

för deras överlevnad. Fokus har dels varit att kapa kostnader men framförallt att hitta nya 

affärsmodeller. Som ett stöd i den omställningen har nu fem samverkansbolag gått samman 

och tagit fram ett utbildningspaket för sina medlemmar. Initiativtagarna är City Örebro, 

Helsingborg City, Innerstaden Göteborg, Linköping Innersta och Malmö Citysamverkan. 

Utbildningarna, som på ett både informerande och inspirerande sätt ger deltagaren ny 

kunskap, ligger på en utbildningsplattform som kräver inloggning. Upplägget är tänkt att 

vara optimalt för företagare som i sin egen takt, och vid tidpunkter som passar dem, kan 

titta på de olika filmsekvenserna, prova dem i sin verksamhet och kunna se olika avsnitt vid 

fler tillfällen om de önskar. 

 

Nu finns chans för fler centrumorganisationer att erbjuda dessa utbildningar till alla sina 

medlemmar. För endast 27 000 kr får ni full tillgång till de tre inledande utbildningarna 

Instagram, Facebook och Visual Merchandising. Instagramutbildningen har nyligen lanserats 

med inledande avsnitt och de övriga utbildningarna kommer inom kort. 

Vi planerar att lägga till fler utbildningar på plattformen och dessa kan ni ta del av till 

reducerat pris.  

Vill ni titta på utbildningsplattformen så hittar ni den på citykompetens.se. Leverantör av 

Facebook och Instagram är Finemanget och Visual Merchandising levereras av Hillye of 

Sweden.  

 

Skicka din beställning av utbildningspaket till david@linkopinginnersta.se.  

 

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor.  

För mer information 
Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan  Stina Storm, VD City Örebro  

E-post: pia.sandin@malmocity.se  E-post: stina@cityorebro.com   

Telefon: 0733-307015 Telefon: 0768-362490  

 

Hanna Candell, VD Helsingborg City Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg 

E-post: hanna.candell@helsingborg.se   E-post: lena.dalerup@innerstadengbg.se  

Telefon: 0768-36 12 80 Telefon: 0706-21 30 53 

 

David Nilsson, VD Linköping City Samverkan  

E-post: david@linkopingsinnersta.se  

Telefon: 070-6730504 
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