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„Vi er gode til at stå sammen i Hillerød. Cityforeningen og SlotsArkaderne 
har et stærkt samarbejde under vores fælles navn Hillerød Shopping. Vi 
har tilsammen ca. 150 medlemmer. Fordi vi repræsenterer størstedelen 
af butikkerne, giver det os væsentlig indflydelse på byudviklingen. Vi har 
bestyrelsesposter i både Hillerød ByForum og C4 Foreningen. Men vi 
kan stå endnu stærkere, hvis alle butikker slutter sig til fællesskabet, for 
sammenhold gør stærk. Uden sammenholdet kunne vi ikke koordinere 
aktiviteterne, og vi ville også mangle ressourcer til den fælles markedsfø-
ring i form af Hillerød.nu og annoncekampagner.“ 

„Det er i kraft af fællesskabet, at vi er nået så langt, som vi er. Vi har 
øget antallet af aktiviteter til gavn for handlen markant, men vi har også 
et skræmmende fremtidsperspektiv: Institut for Centerplanlægning har 
udarbejdet en rapport fra 2017, der redegør for, at antallet af handels-
byer i Danmark vil falde fra 210 til blot 30 i løbet af de næste 12-15 år. 
Kundernes handelsmønstre og behov har ændret sig – internethandlen er 
kun en del af årsagen – og derfor må vi samarbejde om at skabe den mest 
attraktive handelsby. Kulturliv, bibliotek, banker, restauranter, sund-
hedsklinikker, frisører – ja, alle skal være med for at kunne fremvise den 
samlede pakke til kunderne.“ 

Med over 135 år som handelsforening kan 
man vidst godt konstatere, at Hillerød 
Cityforening har et godt fundament i byen. 
Vi arbejder for vores medlemmer, for byen, 
for fællesskabet og for, at gøre byen endnu 
mere hyggelig. Vi glæder os over vores 
medlemmers engagement i de aktiviteter 
der finder sted i byen , og vi arbejder fælles 
på initiativ og handling i bymidten.

Mette Kragh Faurholdt
Citykoordinator
Hillerød ByForum

Palle Lange Andersen 
Bestyrelsesformand

Velkommen til Hillerød Cityforening 

Hillerød Cityforening blev oprettet i 1883 under navnet Hillerød  
Handelsstandsforening, og kan dermed fejre over 135 år i byen.    
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Velkommen til Hillerød Cityforening 

Hillerød Cityforening blev oprettet i 1883 under navnet Hillerød  
Handelsstandsforening, og kan dermed fejre over 135 år i byen.    

Hillerød Cityforening 

- Hvad laver vores forening? 

Vi løfter i fællesskab
Hillerød Cityforening er for alle erhvervsdrivende 
med butik, restauration mv. i Hillerød.

Formålet med Cityforeningen er at bidrage 
aktivt til at sikre Hilerøds omdømme som en 
visionær og attraktiv handelsby.

Cityforeningen har som målsætning at øge 
medlemmernes markedsandel i hovedstads-
regionen, - det sker bl.a. gennem: 

• Tiltrækning af et købestærkt publikum
• Fælles aktiviteter
• Egne medlemstiltag

Netværksmøder 
Vi afholder løbende medlemsmøder for at sikre 
en kontinuerlig dialog med medlemmerne. Det 
er også muligt at holde møder hos medlem-
merne i bymidten, hvor værten kan præsentere 
sin forretning for de fremmødte. Herefter drøftes 
aktuelle emner i netværket.

Medlemssiden på Facebook
Som medlem af Hillerød Cityforening har du 
adgang til en lukket medlemsside på Facebook, 
som indeholder alle byens begivenheder, infor-
mationer om de næste møder, forskellige emner 
drøftes og gode erfaringer udveksles. Hvis du 
er medlem, men ikke er med i gruppen, så find 
os på Facebook og søg optagelse på Hillerød 
Cityforening.
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PROFILSIDE 
Som medlem får jeres forretning en profil på hillerød.nu. Vi tager 
nogle stemningsbilleder af jeres butik, laver en artikel og sørger 
for at der er åbningstider og diverse kontaktdetaljer og links til jer 
på siden. Din profil linker også til Instagram, hvis du har en sådan 
tilknyttet.

EVENTS 

Hillerød.nu opdaterer dagligt de events der finder sted i bymidten samt de større events i hele 
Hillerød Kommune. Du vil altid være i stand til, at gå ind og se, hvad er sker i dag, i morgen og om 2 
måneder. Har du som medlem en offentlig event, så giv os besked herom.

MEDLEMSARKIV
Som medlem får du et login til Medlemsarkivet på Hillerød.nu. Her finder du de seneste medlems-
fordele, rabatter fra medlem-til-medlem, eventhjul og -kalender samt listen over de arbejdsgrupper, 
som arbejder med forskellige fokusområder i bymidten og referater fra bestyrelsesmøderne i Hillerød 
ByForum. 

Din genvej til oplevelser i byen

Stor 
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- et unikt samarbejde mellem shoppingcenter og handelsgader

Hillerød Cityforening og SlotsArkaderne udgør 
tilsammen Hillerød Shopping. Det tætte samar-
bejde giver forretningerne en stærkere markeds-
føring og større synlighed i byen. 

Hillerød Shopping Gavekort er en stor succes, 
og det kan benyttes i over 100 butikker i byen. 
I 2020 havde gavekortet en omsætning på ca. 
3,05 mio. kroner. Det er gratis for medlemmer, 
at tilslutte sig gavekortet.

Aftenåbninger og events
Hillerød Cityforenings gode samarbejde med 
SlotsArkaderne betyder også, at vi kan arran-
gere fælles events under Hillerød ByForum. 
F.eks. afholdes der 4 aftenåbninger med hver sit 
tema, hvor det er vigtigt, at butikkerne bakker 
op om at skabe en særlig god stemning i byen 
til kl. 22.

Hillerød i Centrum
Som medlem får I rabat på annoncer i Hillerød 
Postens tillæg ”Hillerød i Centrum” som 
udkommer i forbindelse med større aktiviteter i 
bymidten så som aftenåbent og byfest.

Hillerød i Centrum udkommer sammen med både 
Hillerød Posten og Frederiksborg Amts Avis.

 

Gavekortet i brug hos HL Mode, Slotsgade

Hillerød Shopping Gavekort omsatte i 2020 for 3,05 
mio. kroner.
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Vi laver mange events i bymidten  
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Hillerød ByForum 
Hillerød ByForum blev dannet i 2017 og består af en bestyrelse med følgende medlemmer: 

Hillerød Cityforening, SlotsArkaderne, Hillerød Kommune,   Ejendomsejere, Liberale erhverv,
Kultur og Frivillige

„Tingene lykkes, fordi vi alle sammen arbejder målrettet på at få den 
bedste løsning - og så bakker vi op om den løsning, vi er blevet enige om. 
Vi har flere steder vist, at vi kan få rykket nogle ting, fordi vi samarbej-
der - og flere har fundet ud af, at det ikke er farligt at samarbejde.

Det brede og solide fundament, som Hillerød ByForum er bygget op om, 
er årsagen til, at vi lykkes, som vi gør. Vores samarbejde forpligter alle til 
at udføre de opgaver, vi er blevet enige om.“

Carsten Larsen, formand for Hillerød Byforum

Liberale
Erhverv

Frivillige

Kulturen 

Ejendoms-
ejere
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MEDLEMSFORDEL
E

Din genvej til 
oplevelser i byen

HILLERØD.NU 

Hillerød byder på oplevelser for enhver smag i alle aldersgrupper. Hillerød har fået en ny hjemmeside, 

som samler alle byens oplevelser. Her kan du få overblik over byens events, caféer og restauranter, ca. 260 

forretninger, kulturoplevelser m.v.

Leder du efter en bestemt gave, eller vil du inspireres til en god oplevelse i byen, så kan du finde det, du 

søger på Hillerød.nu.  

Hillerød.nu er skabt af Hillerød ByForum, der støttes af C4, Hillerød Cityforening, SlotsArkaderne, Hillerød 

Kommune, ejendomsejere, kulturen, liberale erhverv og de frivillige. 

HILLERØDS HJEMMESIDE

På Hillerød.nu kan man navigere rundt i de forskellige kategorier, herunder:

• Shopping 

• Oplevelser

• Caféer & restauranter

• Sundhed & rådgivning

På forsiden bliver man præsenteret for alle de aktuelle events, der sker i Hillerød, og der er også adgang 

til kalenderen, så man kan se aktiviteter for hele det kommende år. 

Som medlem af Hillerød ByForum får man sin egen side på Hillerød.nu med en Google-optimeret tekst, 

Facebook-link, kontaktoplysninger og et billede.  Desuden kan man få sine events i kalenderen, som vises 

som det første på siden. Dvs. man får her muligheden for at blive fundet af alle brugerne af Hillerød.nu og 

få sine budskaber ud til nuværende og kommende kunder.

Kontakt Hillerød.nu på info@hillerød.nu eller 

på tlf. 4527 1000 eller se mere på hillerød.nu

Medlemsfordele
Hillerød ByForum arbejder hele tiden på at forbedre fordelene for 
sine medlemmer - herunder også Cityforeningens medlemmer.

Derfor sørger vi løbende for at kunne tilbyde vores medlemmer nogle ekstraordinære  
gode rabatter på forskellige produkter. 

Som medlem bliver du kontaktet af de samarbejdspartnere, som du ønsker at høre mere fra, og 
sammen finder I den bedste - og billigste - løsning for jeres virksomhed. Mange medlemmer har 
allerede sparet tusindvis af kroner.  

Her er et udpluk af de virksomheder, som tilbyder prisbevidste 
løsninger til vores medlemmer: 

MEDLEMSFORDELE

KÆRE MEDLEM

Hillerød ByForum har gjort det muligt for medlemmer at spare penge 

på driftsomkostninger.

Ved hjælp af tværgående indkøbsaftaler kan Hillerød ByForum tilbyde fordelagtige aftaler, 

hvor vi har taget højde for pris, kvalitet, leveringssikkerhed og referencer – og medlem-

mers egne erfaringer.

Vores hjemmeside Hillerød.nu indeholder informationer om arrangementer og events i 

byen. Du finder også profiler og informationer fra alle vores medlemsbutikker, restauranter 

og caféer i bymidten og meget mere.

Alle medlemmer af Hillerød ByForum har endvidere mulighed for, at gå ind på Medlemsar-

kivet på siden. Her kan du se de opdaterede medlemsfordele, læse referater fra bestyrel-

sesmøder og se hvilke arbejdsgrupper der er i gang under Hillerød ByForum.

Din genvej til oplevelser i byen

Oplevelser i
Hillerød
Få overblikket over de mange 
oplevelser i centrum af Hillerød

SHOPPING

OPLEVELSER

CAFÉER & RESTAURANTER

SUNDHED & RÅDGIVNING

MIN SIDE

MEDLEMSFORDELE
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Mød et medlem - Fixphone, Nael Cheheibar 

Nael Cheheibar ejer Fixphone, der ligger i Slotsgade 41. Fixphone laver kvalitative reparationer af 
smartphones og tablets, og Nael og hans dygtige medarbejdere står altid klar til at hjælpe med de 
tekniske problemer. Nael går selv langt for at gøre kunderne glade, og han stræber efter at lade sit 
store servicegen smitte af på sine medarbejdere, så der er samme høje standard i alle de Fixphone-
butikker, han ejer. Fixphone er også medlem af Hillerød Cityforening. 

„Jeg bruger Hillerød Cityforening til at blive opdateret på, 
hvad der sker i byen af events, som foreningen står for hele 
året rundt. 

Alle disse events trækker mange folk til byen, og det er 
vi glade for her hos Fixphone. Vi planlægger altid vores 
tilbud efter de events, så kunderne kan fornemme en 
sammenhæng i byen.“

„Vi har et stærkt netværk i Hillerød Cityforening og det 
har jeg personligt brugt meget. Jeg netværker selv med de 
andre medlemmer og besøger deres butikker, og  
især efter jeg selv var vært for Hillerød Cityforenings net-
værksmøde, har en masse af de andre medlemmer fået 
øjnene op for min butik og brugt den. Det giver en god 
fællesskabsfølelse.“ 
Nael Cheheibar. 
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Mød et medlem - Vinhuset Stoltz, Michel Stoltz

Michel Stoltz fra Vinhuset Stoltz i Helsingørs-
gade 10 er glad for at have forretning i Hillerød. 
Vinhuset Stoltz er byens ældste vinhandel og 
sælger foruden alverdens vin også spiritus og 
gaveæsker. 

Hillerød er en rar handelsby at have butik i 
og er en by med megen vækst og mange nye 
boliger. Det glæder vi os meget over. Vi ligger 
et rigtig godt sted. Vi kalder det for Gastro-
enden med de butikker, vi efterhånden er 
blevet en samling af. 

Vi bruger Hillerød.nu til at få promoveret 
de events, vi holder i butikken. Det er dejligt 
at have fået den mulighed for at få vores 
budskab ud til flere kunder. 
Michel Stoltz, indehaver
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Den gode stemning i bymidten
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Hillerød Cityforenings kontaktpersoner i Hillerød Byforum

Frederik Frost
Eventkoordinator

ff@c4.dk

Dorte Jones
Salgs- og marketingkoordinator

djo@c4.dk

Mette Kragh Faurholdt
Citykoordinator

mkf@c4.dk

Hillerød Cityforenings bestyrelse 2020-2021

Formand
Palle Lange
Andersen
Danske Bank

Næstformand
Jacob Sundberg 
Festsalen Hillerød

Morten Buch
HL Mode

Dorte Pondal Vexø
Chokolademageriet

Michael Ørntoft
Sjællandske Medier

Jacob Dreyer
Hair by Gylvin

Suppleant
Thomas Øgard

Nordisk Film Biografer

Lars Olsen 
HTH Køkken


