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Pep til Østfyns
handelsliv

omsæTNiNg: Lokalavisen Nyborg bød
på humor og alvor, når
det gælder om at sætte
gang i salget

Nyborg: Som en anden

Elinstallation
Inteligent bygningsinstallation
• Sikringsanlæg
• Brandalameringsanlæg
• Døgnservice
•
•

✪ Jesper Christensen tog fat om
de ømme punkter.

Lindpro a/s
Lystbådevej 10
5800 Nyborg
Telefon 65 31 65 37
nyborg@lindpro.dk
www.lindpro.dk

Værdien af historien
Det var fra starten tydeligt, at
en masse handelstekniske termer og temaer fra lærebøger og
handelshøjskoler kan være nok
så gode, men skal man i en travl
og måske presset hverdag - og
lige nu krisetider - huske, hvad
man skal gøre for at få solgt sine
produkter, er den gode historie
bedst til at lejre sig i hukommelsen.
Med sin gamle, lidt knarvorne

ApS

AUT. EL-INSTALLATØR

Ferritslev - tlf. 65 98 13 80
Ullerslev - tlf. 65 35 15 07
Ørbæk - tlf. 65 33 23 23

ELVAGTEN - DØGNET RUNDT • ELVAGTEN - DØGNET RUNDT

NYBORG EL

Niels Hausgaard, der altid taler
om sin bror og svigerinde, lod
salgscoach og inspirator Jesper
Christensen det gå ud over sin

aps

E-mail: info@thors-el.dk

IT-problemer?

Aut. El-installatør

Servicering, support og salg af
IT-udstyr, netværk, tilbehør mm.
Privat og erhverv.
Eget værksted.

Stedet hvor service er en selvfølge

Tlf. 65 31 23 95

Åbent Hus

WWW.

gamle far og til dels sine kammerater fra det nørrejyske, da han
i torsdags i Borgerforeningens
Hus i Nyborg gav op mod 100
forretningsfolk, håndværkere,
klinikindehavere og andre med
interesser indenfor handel og
kundekontakt en munter opsang.
Det var Lokalavisen Nyborg,
der havde inviteret til mødet
med Jesper Christensen.

far som billede leverede Jesper
Christensen en række fortællinger om, hvordan det ikke
bør være. Men også historien
om den 130 kilo tunge kammerat, der foran spejlet kun iført
boksershorts erklærer: ” Jeg ser
rasende godt ud!” Selvtillid er
godt, forlød det.
Blandt Jesper Christensens
mange pointer var, at det gælder om at tilføre energi ved at se
positivt på hverdagen, ikke suge
energien ud gennem negativitet. At det handler om at gøre
det, man synes, er sjovt. For så
er ens humør i top, så man kan
modtage kunderne i den rettet
salgsstemning.
Han mindede også om netværk. Alle har langt større nedværk, end de aner. Det gælder
bare om at se det - og bruge det
aktivt. Også i kampen om at sælge mere og øge omsætningen.
Og at analysere, hvad der er

EL-VAGTEN

MV-DATA

.DK

Tlf: 29 72 18 85 - mail@mv-data.dk
Damsgårdvej 11, 5540 Ullerslev

Hos fysioterapeuterne ved Fysiokiss
Nymarksvej 51

Søndag d. 16. september
Kl. 10.00 til 13.00

Opbevaring

Separate rum 3 m2 - 20 m2
Isolerede opvarmede haller. Rimelige priser.

Kom og prøv

Pilates - reformertræning
GRATIS
Introduktion hver halve time.

M Ø B E L H OT E L L ET
Grundlagt 1994.

Nymarksvej 57, 5800 Nyborg

www.moebelhotellet.dk
Åbningstid: Hverdage 8.00-18.00
Lørdag/søndag og aften efter aftale.
Tlf. lager: 65 31 00 72 - kontor: 65 31 05 75

Nyborg Renseri
Alt i rens og vask:
festtøj, overtøj, dyner

Tilmelding på
info@fysiokiss.dk
eller
40 41 42 37
www.fysiokiss.dk

tæpper, gardiner, møbelbetræk, mm.
Kom med 4 stk. betal for 3

Firmaaftaler, Levering og Express Rens
Nyborg Renseri, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
Åbningstider:
Tlf. 65 31 40 52
man-fre 10-17
10-17.30,
lør 10-13
Man.-fre.
.30, lørdag
kl. 10-13.

www.fysiokiss.dk

klip ud - tag med og få 5% rabat

!

Vagtordninger
Lægevagten Region Syddanmark: Tlf.: 70 11 07 07
Åben hverdag kl. 16-08. Lør., søn- og helligdage: Hele døgnet
Dyrlægevagt:
Nyborg Dyrehospital, Tlf. 65 31 10 18 (svarer hele døgnet)
Iøvrigt kan dyrlægerne kaldes over:
Rynkeby Dyreklinik, tlf.: 65 39 10 04
Ørbæk Dyreklinik, tlf.: 65 33 12 06
Falck Nyborg: Tlf.: 70 10 20 30

Nyborg•Ullerslev•Ørbæk•Langeskov•Ferritslev•Herrested•Hesselager
Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg
Tlf.: 65 45 53 80. Fax: 65 30 13 25

www.lokalavisennyborg.dk
Åbent mandag-fredag kl. 8.30-16.00. Lørdag lukket.
E-mail annoncer: lan@fynskemedier.dk
E-mail redaktion: red-lan@fyens.dk

Salgsleder

Salgskonsulent

Salgskonsulent

Søren Hansen

Jan Løvbjerg

Preben Christiansen Anja Refsborg

Salgssekretær

Allan Hansen

shan@fynskemedier.dk
65 45 53 83

jloe@fynskemedier.dk
65 45 53 85

pchr@fynskemedier.dk
65 45 53 81

alha@fynskemedier.dk
65 45 53 80

anre@fynskemedier.dk
65 45 53 82

Salgsassistent

Ansvarshavende
chefredaktør:
Per Westergård

Korrekturannoncer: Onsdag kl. 12.00
Øvrige tekstsideannoncer: Torsdag kl. 12.00
Rubrikannoncer: Mandag kl. 10.00
Færdigt materiale: Fredag kl. 12.00
Redaktionelle indlæg: Fredag kl. 14.00

Tryk: Fynske
Mediers Trykkeri

Læserbreve må maksimalt være på 400 ord
og meget gerne mindre.

Lokalavisen Nyborg udsendes gratis hver
tirsdag til samtlige husstande i Nyborg,
Ullerslev, Ørbæk, Langeskov, Ferritslev,
Herrested, Frørup og Hesselager.
distribueret
oplag iﬂg. dansk
oplagskontrol:
19.551 eksemplarer

annonceindleveringstid:

Udgiver: Fynske
Medier P/S

Lokalavisen Nyborg udgives af
Fynske Medier P/S, der bl.a. udgiver
Kerteminde UgeAvis, Lokalavisen
Nyborg, Melfar Posten, UgeAvisen
Nordfyn, UgeAvisen Faaborg,
LokalAvisen Assens, UgeAvisen
Svendborg, UgeAvisen Øboen,
LokalAvisen NordVest, Dalum-Hjallese
Avis og SkibhusAvisen.
Medlem af De lokale Ugeaviser.
Udebliver avisen: ring 62 22 22 22

Redaktør

Journalist

Journalist

Journalist

Journalist

Kasper Riggelsen

Niels Andreasen

Stine Jessen
Jensen

Henrik Mohr

Mogens
Rasmussen

kri@fyens.dk
65455228

nan@fyens.dk
65 45 52 30

sjj@fyens.dk
65 45 52 44

hmo@fyens.dk
65 45 52 29

moras@fyens.dk
65 45 52 32

Erhvervsmæssig
affotografering af bladets
redaktionelle tekst og
annoncer er ikke tilladt.
Bladet påtager sig intet
ansvar som følge af fejl i
tekst og annoncer.
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- Supergodt! Og sjovt
Nyborg: Da salgscoach Jes-

éns virksomheds ærinde. Og
være ærlig overfor det, man finder ud af. Og at gøre noget overraskende, anderledes, uventet.
Som det måske fremgår, var
der pep og speedsnak de to timer, Jesper Christensen kørte på
- kun afbrudt af en kort sandwich- og sodavands- og ølpause.
At dømme efter de bemærkninger, flere af deltagerne forlod Borgerforeningens store sal
med, var de to timer i salgscoachens selskab givende og tankevækkende.

✪ Jens og Christina Hoseassen, Fri Bikeshop. Foto: Erling lundEmann

✪ Jette Hansen og Lykke Ander-

sen var tilfredse mødedeltagere.
Foto: Erling lundEmann

per Christensen havde leveret en
af sine sidste pointer - ”Husk,
begejstring smitter!” - og var
steget ned fra podiet i Borgerforeningens Hus ved Lokalavisens arrangement i torsdag, gav
et par af deltagerne en lidt mere
indgående kritik af det, de havde
hørt og oplevet.
- Det var tankevækkende.
Han havde gode pointer. Faktisk fortryder jeg lidt, at vi ikke
havde alle vores ansatte med. Så
ville vi have et fælles udgangspunkt at tale ud fra for at finde
ud af, hvad vi måske skal arbejde
med i vores virksomhed, sagde
Jens Hoseassen, der sammen
med hustruen Christina ejer og
driver Fri Bikeshop i Vestergade
i Nyborg.
- Ja, det dér med at skabe den
daglige arbejdeglæde, at have øje
på det, når man har travlt og en
masse om ørerne, det er værd at

tænke på. For har vi humøret
med os, går salget lettere, sagde
Christina Hoseassen.
Hvor Fri Bikeshop-parret altså ikke synes, de havde spildt tiden, var meldingen den samme
fra veninderne Lykke Andersen
og Jette Hansen.
- Det var bare supergodt! Og
hylende morsomt samtidig, var
Jette Hansens spontane reaktion.
- Ja, super! Godt møde! supplerede Lykke Andersen.
Jette Hansen har Jettes Massage og - sammen med Susser
Dyrhave - laserterapi.com i Ullerslev, mens Lykke Andersen
som fodplejer har Lykkes Fodklinik i Nyborg.
Begge erklærede, at der var
flere af Jesper Christensnes råd,
de vil gå hjem og arbejde videre
med.
- Det med at have fokus på,
hvad man vil med sin virksom-

hed, hvor man vil hen, det synes
jeg, er vigtigt. Og så at udvikle sit
netværk, sagde Lykke Andersen.
- I vores virksomhed er det afgørende, at vi møder kunderne
i en stemning, der gør, at de synes, det er behageligt, så de gerne
kommer igen. Så dén kender vi
til. Men vi skal jo hele tiden kunne motivere os til det, sagde Jette
Hansen, der i øvrigt fik udvidet
sit netværk med en kontakt til en
bandagistvirksomhed, der også
deltog i mødet.
Mødevinder

➜ Deltagerne i Lokalavisen
Nyborgs møde deltog i en
lodtrækning om en gratis
helsides annonce i Lokalavisen.

➜ Vinderen blev Foto Care
i Nyborg ved Jørgen Jørgensen.

Ledige stillinger

Bekendtgørelse

Frist for §18 ansøgninger

Rævebakkeskolen – Skoleleder
Ansøgningsfrist 5. oktober

Godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

Der er ansøgningsfrist for §18 ansøgninger vedr. frivilligt
socialt arbejde 1. oktober 2012. Ansøgningsskema og
retningslinjer for ansøgninger kan findes på
www.nyborg.dk (kultur/fritid – frivilligt socialt arbejde).
Bemærk nyt ansøgningsskema, der indsendes elektronisk.

Birkhovedskolen – Skolesekretær
Ansøgningsfrist 20. september
Jobcenter – Projektmedarbejder
Ansøgningsfrist 12. september
Se mere på www.nyborg.dk

Nyborg Kommune har meddelt BioNaturGas Ørbæk
miljøgodkendelse for drift af biogasanlæg på ejendommen Industrivej 11, 5853 Ørbæk.
Det er kommunens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse for den ansøgte aktivitet.
Se mere på www.nyborg.dk under Teknik og Miljø.

Ansøgninger målrettet:
- ældre/aktiviteter for ældre
- frivillige organisationer
Sendes pr. mail til sundhedsafdelingen@nyborg.dk

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Tilladelse efter husdyrbrugsloven

Vil du videre inden for Pleje- og omsorgsområdet?

Nyborg Kommune har meddelt tilladelse efter husdyrbrugslovens §10 til udvidelse af minkproduktionen fra
1300 stk. minktæver til 2000 stk. minktæver på Odensevej 100, 5800 Nyborg.

Kom og hør mere om social- og sundhedshjælperuddannelsen og de muligheder du har for at få afprøvet faget, inden du beslutter dig for at starte på uddannelsen.
Pleje- og Omsorgsafdelingen og Jobcenter Nyborg
holder informationsmøde:
Torsdag 20. september 2012 kl. 14.00.
Mødested: Jobcenter Nyborg, Mødelokale 11,
Ringvej 3A, 5800 Nyborg

Se mere på www.nyborg.dk

Nyborg Bibliotek informerer
Teater for børn og deres voksne i Nyborg

Kramboden

Fredag 21. september kl. 15.30 Måle fortælleteater:
Ærteprinsessen (For børn i alderen 4-7 år)

Vi holder lukket onsdag 19. september,
da vi skal til Egeskov Marked,
d,
hvor vi har en stand.

Læs mere om bl.a. aldersgrupper og billetter mv. på
www.nyborgbibliotek.dk

Tlf. 63 33 69 20

