HVORFOR ÅBNE
BUTIK I PRÆSTØ?
Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset
af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at
starte butik eller virksomhed. En lokalbefolkning med en enestående lyst og vilje til at
”ville” deres by i alle henseender samt utroligt opbakkende kundeunderlag omkring
byens erhvervs- og butiksliv.

PRÆSTØ SOM
KØBSTAD
Præstø er en af de ældste købsstader i Danmark og
med en historie, der går mere end 600 år tilbage i
tiden, har Præstø by en original og meget autentisk
atmosfære, der tydeligt både ses og mærkes overalt
i byen.
Præstø gæstes hvert eneste år af tusindvis af turister
og besøgende, til dels på grund af de store omkringliggende sommerhusområder.
Lige ovre på den anden side af fjorden ligger Feddet
Camping som er en Top Camp, hvilket vil sige en top
moderne campingplads med plads til et meget stort
antal gæster forår, sommer og efterår. En af landets
største moderne campingpladser. Præstø har adgang
til 100.000 turister inden for blot 20 min. kørsel.
Præstø huser i dag flere multinationale koncerner
som GN Resound og Amerikanske Piper
Environmental Group, en verdenskendt bilproducent
Zenvo, samt flere eksportvirksomheder i international
klasse.
Derudover et nyt erhvervscenter tæt på motorvejen,
som er med til at skabe vækst, jobs og potentiale for
Præstø og omegn.

PRÆSTØ SOM SEVÆRDIGHED!
Hvert år besøger mange tusinde Præstø, der emmer
af historie, smukke restaurerede bygninger og
autentiske seværdigheder. På trods af alder og
historisk fremtoning er byen yderst nutidig og
levende med mange restauranter, kædebutikker,
specialforretninger, caféer og ikke mindst Hotel
Frederiksminde, en Michelinstjernet restaurant.
Præstøs havneområde er meget velbesøgt, og her
kommer mere end 2.000 overnattende lystsejlere
hvert år, og giver byens handel masser af liv. Hertil
kommer områdets mange sommerhuse og alle de
autocampere, der hvert år lægger vejen forbi Præstø.
Præstø er ligeledes kendt for sine mange kunstnere
og vores galleri, der er meget besøgt af turister og
lokale.

ER ATTRAKTIV
FOR ALLE
HC ANDERSENS VERDEN
HC Andersens Verden er et kommunalt
støttet projekt, der hvert år tiltrækker
mange børn og voksne med blandt andet
teaterskole og naturligvis parken, hvor
børn og voksne kan opleve livet omkring
H.C. Andersen.
Projektet er kendetegnet ved ildsjæle, der
arbejder benhårdt på at gøre noget godt
for by og område.

Præstø har et befolkningsgrundlag på godt 4.000
indbyggere og med de nærliggende områder stiger
byens samlede antal borgere til over 10.000.
Byens indbyggere støtter trofast op om det gode
lokale handelsliv.
Præstø er meget attraktiv, når man som ny butiksejer
skal vurdere markedspotentialet i byen. Selvom Præstø
har mange turister, så er det ikke turisterne, der alene
driver omsætningen, men lokalbefolkningen, der giver
kontinuerlig omsætning året rundt.

Fotograf: Tage Klee

@
HURTIGT INTERNET
Præstø er en af de hurtigste byer i Danmark. Med
fiberinternet til alle indbyggere og forretninger uden
store etableringsomkostninger er det nemt at drive
alle former for virksomhed, uanset krav til
hastigheden.
Fotograf: Tage Klee

DECEMBER Juleaktiviteter,
Det store juleoptog og Julekoncert i
Præstø Kirke

MAJ Fransk Forår med 50.000

besøgende fordelt over 3 dage

NOVEMBER
Black Friday,
Juletræstænding og
fakkeloptog

OKTOBER

Halloween, Rollespilsløb
og Modeshow

JUNI

FASTE STØRRE
AKTIVITETER

Sankt Hans
på stranden for både
børn og voksne,
Midsommer Festival

JULI

Præstø Sommerliv.
Aktiviteter hver lørdag
med gågade. Herunder
Sydsjællands største
kræmmermarked
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AKTIV HANDEL OG
ERHVERVSFORENING
Præstø Handel- og Erhvervsforening er en af mest aktive i området med opbakning fra stort set alle
butikker i byen samt et stort antal støttemedlemmer, der blot vil støtte op om handlen i byen.
Foreningen arbejder gennem en aktiv bestyrelse og en stor gruppe af frivillige aktører med mange
forskellige aktiviteter henover året, med fuld opbakning fra lokale indbyggere, gæster og turister til
glæde og gavn for byens butikker og levende restaurations og caféliv.

RAMMEBETINGELSERNE FOR AT DRIVE BUTIK I PRÆSTØ
Forudsætningerne for at være en god handelsby og dermed attraktiv at placere sin butik i er, af
konsulentvirksomheden COWI blandt andet centreret omkring følgende elementer:
• En koncentreret, tilgængelig og hyggelig bymidte
• Et godt butiksmiks af udvalgs- og dagligvarer
fra butikskæder og special butikker
• Et varieret udbud af gode spisesteder
• Et bredt udvalg af events og aktiviteter
• En ren og velholdt bymidte
• Et højt serviceniveau i den enkelte butik

Præstø kan opfylde alle
rammebetingelserne for at være og,
i fremtiden også forblive en attraktiv
handelsby at drive detailvirksomhed i.
Det vil glæde Præstø Handel- og
Erhvervsforening samt Vordingborg
Kommune at byde dig og din forretning
velkommen, såfremt du ønsker at blive en
del af byens varierede butiksudbud.

HVAD SIGER
KUNDERNE?
I 2015 er der gennemført en Mystery Shopper
analyse af 32 byer i Danmark, herunder Præstø.
Generelt viser det, at Præstø er en skøn by at handle
i, og at kunderne er tilfredse med service og udvalg.
Med endnu flere detailbutikker i bybilledet vil Præstø
samlet set helt sikkert blive endnu mere attraktiv.

Detailhandelen, spisestederne og
turistkontorerne blev vurderet både
samlet og hver for sig i alle 32 byer.
Præstø blev af Mystery shopperne i
denne store landsdækkende analyse
placeret på en klar 1. plads, når de
adspurgte kunder forlod butikkerne.

PRÆSTØ ER EN
SKØN BY AT
HANDLE I!

PRÆSTØ – NU OG I FREMTIDEN
Præstø er en aktiv by med masser af aktiviteter
for børn og unge. Der bliver, både på lokalt og
kommunalt plan, arbejdet med nye tiltag hvert eneste
år. Præstø og områderne omkring byen er hele tiden
i udvikling og flere byfornyelsesprojekter er allerede
gennemført.
SKOLER OG UDDANNELSE
Byen har to skoler, hvoraf en er kommunal og
en er privat. Begge skoler har til og med 9.
klassetrin. Skolerne ligger over landsgennemsnittet
i de seneste offentlige målinger og tiltrækker i dag
folk fra omkringliggende områder. Dette giver
ligeledes mere handel til byen.

Med Bosei, som en af hjørnestene i området,
hvor både idrætsefterskolen og højskolen har sin
placering, så er der også adgang til fantastiske
svømme faciliteter samt kursuscenter.
Præstø har det hele.
BYFORNYELSE OG
TILFLYTNINGSSTRATEGI
Vordingborg Kommune har store planer for tilflytning
til Præstø, da byen har indtil flere velegnede områder
til dette formål. Der er udarbejdet tilflytningsstrategi
og planer for dette, og særligt for Antonihøjen, der
skal udstykkes med over 100 nye boliger i, som vil
trække nye ressourcer til byen.

FRANSK FORÅR
Fransk Forår er et blandt flere varemærker, der
kendetegner Præstø, og er et af de årlige arrangementer
der tiltrækker mere end 50.000 gæster på kun tre dage.
Denne event vil kun vokse sig større over de kommende
år, og vil også i fremtiden, være til stor gavn og glæde for
både erhvervsdrivende og indbyggere i Præstø.

YDERLIGERE INFORMATION
Såfremt du/I ønsker yderligere information om Præstø i relation til at åbne en butik i byen,
eller ønsker information om ledige butikslokaler, kan dette rekvireres ved henvendelse til:
Handels- og Erhvervsforeningen på mail: http://praestohandel.dk/kontakt-os/
Vordingborg Kommune på mail: post@vordingborg.dk

