Derfor skal
du åbne butik
i Horsens
Horsens er en by i kraftig vækst,
og vi investerer massivt i vores
midtby. Derfor har vi – modsat
mange andre steder i Danmark
– set en positiv udvikling i detailhandlen de seneste 10 år.

Befolkningsvækst og
godt samarbejde

…er bare nogle af årsagerne til, at Horsens har et stærkt handelsliv.

1000 nye kunder hvert år
Horsens Kommune vokser med over 1000 nye
indbyggere hvert år. Det svarer til en stigning
på 12% siden 2010. Til sammenligning er
befolkningen på landsplan steget med 5%.

56%
større butikker

Det samlede bruttoareal
til butiksformål i Horsens
Kommune er steget med
56% siden 2014.

Bytorv Horsens investerer

I Horsens Kommune
er der liv, kultur og
masser af gå-påmod
I Horsens Kommune er der
liv, kultur og masser af gåpå-mod. Her finder du knap
400 butikker, et ny-renoveret
gågadesystem og et stærkt
samspil mellem byens
butikker, spisesteder og
andre aktører. Vi er i øvrigt en
af de eneste kommuner, der
har en målrettet strategi for
detailhandlens udvikling, og
vi gør – i samarbejde med
kommunen – alt, hvad vi kan,
for at give detailhandlen de
bedst mulige betingelser.
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City Manager hos
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Vi åbnede i efteråret
2020 vores første
butik i Horsens,
og det har vi ikke
fortrudt et sekund

Horsens har på
den gastronomiske
scene et rigtigt
stort potentiale

Vi åbnede i efteråret 2020
vores første butik i Horsens,
og det har vi ikke fortrudt
et sekund. Kunder i alle
aldre har taget rigtig godt
i mod os, og vi er kommet
fantastisk godt fra start.
Udviklingen af midtbyen
med den nye gågade og
renoveringen af Bytorv
Horsens er virkeligt blevet
godt, og det gør Horsens
til et meget attraktivt sted
for os at drive forretning.

Horsens har på den
gastronomiske scene et
rigtigt stort potentiale.
Det vil vi på Posthuset
Street Food gerne være
med til at indfri gennem
god, autentisk streetfood
lavet med kærlighed.
Horsens Midtby vrimler
med spiseklare kunder
og med åbningen af det
nye uddannelsescampus
i midtbyen, forventer vi
endnu flere gæster
fremover.
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Posthuset Street Food

Bytorv Horsens er et moderne shoppingcenter
i en moderne by. I løbet af de seneste 2 år er
der investeret massivt i ombygning af centeret
og flotte nye facader. Det betyder, at mange
nye butikker og spisesteder er flyttet ind, og
flere eksisterende lejere har udvidet deres
forretningsarealer.
Nye butikker i 2020 omfatter bl.a.
Humac

The Burger Concept

kaffebaren Coffea Sentio
Ben & Jerry´s

og en 1.400 kvadratmeter stor Kids Coolshop.

Vi investerer
i midtbyen
Et flot ny-renoveret
gågadesystem, mange
nye boliger og et nyt stort
uddannelsescampus
med over 4.000 studerende
i midtbyen gør det ekstra
attraktivt at åbne butik
og spisested i Horsens.

9%

flere butikker
Fra 2014 til 2020 er der
kommet 32 flere butikker i
Horsens Kommune, hvilket
er en stigning på 9%.
Særligt den specialiserede
detailhandel har oplevet
stor fremgang.

Nye butikker
og spisesteder
Det seneste år har vi bl.a.
budt velkommen til:
Okkels Is
IldPizza

Posthuset Street Food

6%

Funky Donuts

større
omsætning

Horsens Kommune er en kommune med mange
butikker. Lige så vigtigt er, at kunderne bruger
dem. Omsætningen i kommunens butikker er
siden 2014 steget med 6%.

The Burger Concept
King & Queens
Humac

HM Home

Dalle Valle

Ben & Jerry’s

Kids Coolshop
Samtidig har mange af byens
eksisterende butikker investeret
i nye lokaler og udvidet.

Horsens i tal
Central
beliggenhed

93.000+

Antal indbyggere i
Horsens Kommune

1 time i bil

1,1 mio. potentielle
kunder mellem 16-65 år

4000+

Studerende på nyt
campus i midtbyen

Horsens

er en af

1.000+

få byer i

Årlig befolkningstilvækst
i Horsens Kommune
Horsens

detailhandels-

strategi

0%

Dækningsafgift

30 min. i bil

365 dage

om året - kultur,
oplevelser og koncerter

191.000 potentielle
kunder mellem
16-65 år
E45/E20
Lufthavne

Michael Kongsmark
City Manager

Jeppe Keller
Leder af erhvervsudvikling

T: 27 61 49 01
M: mik@cityhorsens.dk

T: 51 49 02 42
M: jkej@horsens.dk

www.horsens.dk

Danmark,
der har en

