
INVITATION  

NETVÆRKSARRANGEMENT 
FIND DEN BEDSTE PLACERING
COWI inviterer til inspirationsmøde om Detailhandelsportalen™. 
Kom og hør om udviklingen og jeres muligheder. 

Detailhandelsportalen er jeres værktøj til at analysere den  
bedste placering. Udover præsentation af de nye digitale 
værktøjer får I mulighed for at møde COWIs team, 
kommunerne, udviklerne og mange andre eksisterende  
eller kommende brugere.

Vi udvikler løbende værktøjet, som nu bliver brugt af udviklere, kommuner og  
dagligvarekæderne til at vurdere:

 › Placeringen og omsætningen i de nærmeste dagligvarebutikker.
 › Placeringen af boksbutikker, fastfood-kæder, fitnesscentre og meget andet.
 › Det lokale forbrugsgrundlag.
 › Gældende planer for området.
 › Fremtidige trafikanlæg.
 › Trafiktal for vejene … og meget mere!

Til slut serverer vi et godt glas vin og noget lækkert tapas.  
Vi håber på at se mange af jer til en spændende og hyggelig eftermiddag. 

De bedste hilsener 
Florian Robert Sollacher Kristian Løbner 
Project Manager, COWI A/S Chief Innovation Manager, COWI A/S 
Telefon 56 40 46 22 Telefon 41 76 00 59 
E-mail frsr@cowi.com  E-mail krlb@cowi.com

MØDERNE AFHOLDES 
Tirsdag d. 12. november, kl. 14-16 hos COWI Aalborg Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Onsdag d. 13. november, kl. 14-16 hos COWI Aarhus Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Aarhus

Torsdag d. 14. november, kl. 14-16 hos COWI Vejle Havneparken 1, 7100 Vejle

Fredag d. 15. november, kl. 14-16 hos COWI Lyngby Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

TILMELDING AALBORG, AARHUS, VEJLE ELLER LYNGBY
Af hensyn til forplejning og sted vil vi bede om tilmelding til Jette Toft  jts@cowi.com 
Tilmeldingsfristen er d. 1. november 2019.

SPECIALTILBUD
Bestil BASIS-pakken til inspirationsmødet til kun 15.000 kr. 
for hele 2020 og få en GRATIS velkomstpakke til en værdi 
af 5.000 kr. 

Velkomstpakken består af et møde hos jer, hvor vi sammen 
sætter jeres organisation ind i Detailhandelsportalen™.

DET ER GRATIS AT DELTAGE
... og alle deltagere får gratis adgang til  
Detailhandelsportalen™ resten af 2019!
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