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-Hjälp dig själv och dina hyresgäster
Krispaket och stödpaket från stat och regeringen är nödvändiga och bra i denna kanske svåraste kris 
många av oss upplevt. En portfölj av lånemöjligheter har kommit från regeringen och i det senaste 
krispaketet fanns en uppmaning eller möjlighet för hyresvärdar att reducera hyran med stöd från skat-
tebetalarna till hyresgästerna. En hjälp för företag och butiker för att dessa skall överleva krisen, och 
för att fastighetägarna inte skall stå med tomma lokaler till följd av konkurser. 

Att sänka kostnader och bromsa utgifterna är bra och viktigt när ekonomin bromsar in, men 
det är lika viktigt att få fart på hjulen igen. Vi måste också gasa och hjälpa konsumtionen 
igång så gott vi kan. 

Gratistidningarna vill tillsammans med fastighetsägarna och hyresvär-
darna hjälpa alla mindre företag och butiker att få lite fart på hjulen. 

1. Genom att anpassa erbjudanden till de behov som råder i krisen, så-
som att erbjuda hemkörning, hämtmat, begränsad kontakt med varan-
dra och varor i butiken m.m. kan man göra det möjligt för folk att handla 
varor och hålla liv i en del av omsättningen för dessa företag.

2. Genom att erbjuda annonser som sponras av gratistidningen och 
fastighetsägaren kan det lilla företaget, butiken och hyresgästen ha råd 
att annonsera och locka en del kunder till butiken.  

På det viset hjälps vi åt att hålla hjulen igång! 
 
Gratistidningarna publicerar erbjudanden i sina tidningar vilket skapar 
värde för läsarna. Butikerna aktiverar sig och tar initiativ för att få igång 
handel och omsättning. Fastighetsägarna har hyresgäster som klarar 
av att ”övervintra” krisen och slipper stå med tomma lokaler. I en tid 
när efterfrågan riskerar vara liten. Ett samarbete med många vinnare!

Exempel: Restaurangen erbjuds en helsida för att presentera en meny där kunderna kan få mat hemkörd eller för avhämt-
ning. tack vare att Gratistidningen tar 50% av annonskostnaden och Fastighetsägaren 30% Resterande betalar restaurang-
en och kan nå ut med sitt erbjudande för att hålla ”hjulen igång”

Annonsen sponsras av Fastigetsbolaget  XXX för att hålla hjulen igång i X-Stad

Till landets fastighetsägare och hyresvärdar


