City levererar – gemensam leverans drar igång på måndag
En ny verklighet föder nya idéer. Verksamheterna i city har det tufft utifrån den nya situationen
och vi ser stor minskning av antal besökare i stadskärnan. För att underlätta för kunder att
fortsätta handla i city testas därför en ny gemensam lösning för leveranser.
Med start på måndag kommer tre lådcyklar att rulla i stadskärnan för att leverera varor ut till kunder
som bor i närheten. Idén om gemensam leverans kommer från Helsingborg City och har med hjälp av
Helsingborgs stad och stadsbyggnadsförvaltningen nu blivit verklighet genom att projektet fått låna
tre tjänstecyklar. Projektledarna Zinnia Örnbielke och Cecilia Dürkop och studerar till vardags på
Akademi Båstad Yrkeshögskola.
-

Det är både spännande och roligt att få möjlighet att vara med i ett projekt som är
nytänkande och som faktiskt kan hjälpa både kunder och verksamheter i city under rådande
omständigheter, säger Zinnia och Cecilia, projektledare för City levererar.

Tanken är att när du som kund köper något online eller via telefon från en butik så kan du även
beställa hemleverans via City levererar. Det kostar dig ingenting så länge du handlar hos en av de
anslutna butikerna.
-

Vi försöker hela tiden ta fram nya satsningar för att stötta verksamheterna i city. Gemensam
hemleverans är ett sätt där vi kan hjälpa helsingborgarna att fortsätta handla av sina
favoriter i stadskärnan, säger Emma Salomonsson, Helsingborg City.

Såhär fungerar det:
Med start på måndag klockan 10.00 kan du som kund boka hemleverans hos ett antal anslutna
verksamheter i city. Vid köp online eller via telefon uppger du att du önskar hemleverans. Om du bor
inom aktuellt område, kommer verksamheten kontakta City levererar och boka in ett cykelbud.
Under dagen kommer din/dina varor levereras hem till dig. På helsingborgcity.se finns en lista över
anslutna verksamheter.
För mer information
Emma Salomonsson, marknadskoordinator och projektledare Helsingborg City
E-post: emma.salomonsson@helsingborg.se
Telefon: 0722-185487

