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DIN VIRKSOMHED
UNDER CORONA

Coronakrisen har vendt det meste af verden på hovedet, og stort set alle er eller vil 
blive påvirket af situationen. Er du bekymret for din virksomhed, dine kunder og dit 
marked på kort eller lang sigt, så kan vi hjælpe. 

Har du brug for sparring og konkret hjælp, findes det lige her. BusinessPark Struer 
huser en lang række erfarne, lokale specialister inden for fx erhvervsservice og  
rådgivning, jura, økonomi, markedsføring og strategi. Paletten er bred, og vi kan  
guide dig, så du bliver matchet med de helt rigtige til at håndtere netop dine  
udfordringer.
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BusinessPark Struer kan matche din virksomhed med rådgivere, der passer præcist til dit  
behov for hjælp. De er lokale og kender markedet her, men flere har også international erfaring.

KOM I GANG MED EN DIGITAL STRATEGI
Den digitale verden indeholder et væld af muligheder som kan støtte op om din virksomheds- 
strategi og hjælpe med at skabe udvikling og vækst. Samtidig betyder Coronakrisen, at for- 
brugerne holder mere på pengene og bliver mere hjemme, og derfor er det ekstra vigtigt at  
skabe synlighed digitalt og tilbyde digitale salgskanaler. 

GØR DET DU ER BEDST TIL - OG FÅ HJÆLP TIL RESTEN
STARTVÆKST Struer fungerer som din eksterne sparringspartner, og vi kan med vores viden, 
erfaring og netværk give dig et skub i den rigtige retning, når du har brug for det. Alle vores 
tilbud er gratis og al rådgivning foregår under fuld fortrolighed. Har du spørgsmål i forbindelse 
med regeringens hjælpepakker, kan vi også hjælpe dig.

FÅ STYR PÅ DIN FORRETNING
Få juridisk eller økonomisk rådgivning – gentænk eller få tilpasset din virksomhed til den nye 
virkelighed. Vi har en lang række erfarne virksomhedsledere, du kan sparre med, og her er  
også mulighed for at få juridisk bistand og rådgivning, så du står mere sikkert på lang sigt.

SKÆRP DIN MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION
Brug krisen til at optimere din markedsføring, din profil og dine salgsbudskaber, så du kommer  
til at stå skarpere og endnu mere attraktiv overfor dine kunder. Det er nu du har chancen for at 
styrke din kommunikation med det rette budskab, så du er netop der, hvor dine kunder er. 
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