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Årets Stadskärna 2023, QM-ansökan  

Hemkörning med Early Bird

Kampanjer & marknadsföring

Upplevelser på stan

Öppettider

Vägen framåt

2021
Ställ dina frågor direkt i chatten



Årets Stadskärna 2023
QM–ansökan



Syfte: Formella processen drar igång,
- QM gäller i 3 år.

Vi har skickat in det i fredags 12 mars

Certifierade städer presenteras på 
Årskonferensen i Östersund 16 september

Årets Stadskärna 2023
QM-ansökan



Hemkörning med Early Bird 



Smidigt · Hållbart  



Direkt hem till postlådan morgontidigt · Även lördagar · 95% av riket · Spårbart hela vägen

Du beställer 
det du behöver.

Du går och 
lägger dig.

Vi på Early Bird 
börjar arbeta.

Paket levereras på 
natten i samband med 

morgontidningen.

Du vaknar, 
går upp…

…Och plockar in 
ditt paket. Klart!

Kundresan



Kunden handlar hos dig via dina egna kanaler
Exempelvis sociala medier, webb, telefon osv.

Du lämnar paketet till oss

Leverans under samma natt

Hemkörning med Early Bird

www.sodertaljecity.se/earlybird

https://sodertaljecity.se/earlybird/


Vad tycker du?

Finns det några hinder?

Skriv i chatten eller maila oss 
info@sodertaljecity.se

Hemkörning med Early Bird
Feedback

www.sodertaljecity.se/earlybird

http://www.sodertaljecity.se/earlybird


Kampanjer & 
Marknadsföring



Gemensam Påskkampanj
Radio

Tidningen

Sociala 
Medier

Banners

Hemsida

Youtube

Ica Maxi

Skärmar



Vårt Gemensamma Presentkort



Upplevelser på Stan



Konst på stan – ersätter 
Södertäljefestivalen

• Skapa en vacker plats för
Södertälje som är inspirerande

• Levande
• Tryggare
• Spännande











Puls 24/7
Intresserad?



Öppettider



Varierande tider tills vidare
• Kunder hänvisas till era kanaler & Google
• Galleriorna använder minimitider

Ordinarie tider
• Hittas på sodertaljecity.se/oppettider
• Vi går ut med gemensam rekommendation till 

alla samtidigt, när läget är tillräckligt stabilt

Öppettider

https://sodertaljecity.se/oppettider/


Vägen framåt
Hur kan vi hjälpa dig?



2 tim. gratis parkering
• sodertaljecity.se/parkering

Nyheter och info
• Mailutskick
• Företagssida: sodertaljecity.se/foretag
• Appen SC Intern. 

• Lösenord: CityTillsammans2020 
(byts inom kort, mailas ut)

Vad behöver du? 
• Medlemsenkät: sodertaljecity.se/medlemsenkat

Vi finns här för dig
• info@sodertaljecity.se
• Kontaktsida: sodertaljecity.se/kontakt

Hur kan vi hjälpa dig?

https://sodertaljecity.se/parkering/
https://sodertaljecity.se/foretag/
https://sodertaljecity.se/medlemsenkat/
https://sodertaljecity.se/foretag/kontakt/


Tack för engagemanget !  
Aljoša Lagumdžija

aljosa@sodertaljecity.se
Lena Raattamaa

lena@sodertaljecity.se
Erik Hanzon

erik@sodertaljecity.se



Frågor
Sammanfattning av dagens ämnen:
• Årets Stadskärna 2023: QM-ansökan
• Hemköring med Early Bird
• Kampanjer & Marknadsföring
• Upplevelser på Stan
• Puls 24/7
• Öppettider
• Vägen framåt
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