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Nu har vi startat
EN HELT NY
TIDNING

S

tarta en ny tidning,
kanske du tänker? Kan
det vara rätt? Ja, säger vi!
Vi tror på vår nya
produkt, därför att:

- Vi ska göra en ny
superlokal tidning med
aktuell och inspirerande läsning om
vårt fantastiska Nynäshamn. Lokalt ägd,
lokalt engagerad och lokalt producerad.

- Tidningen är gratis för läsarna
och finansieras med säljande
annonser från våra lokala företag.
Räckvidden blir i det närmaste
total, med utdelning i brevlådorna till hushåll och företag samt
distribution via tidningsställ på
strategiska platser i kommunen.
- Vi vill lyfta Nynäshamn till nya
höjder. Människorna, platserna,

det lokala näringslivet, besökarna, föreningslivet,
kulturen, evenemangen, boende och livsmiljö…
Listan är mycket längre än så.
Vi är stolta nynäshamnare, och vill förmedla den känslan till många ﬂer. Vi älskar Nynäshamn, men vill också
vara med och bidra till att göra vår kommun ännu bättre.
- Kombinationen av vår återkommande tidning och ständigt närvarande webb gör att vi alltid är aktuella. Vi är
inte i första hand en nyhetskanal, utan vill beskriva livet
i Nynäshamn ur många olika perspektiv.

Niclas Axelson med över 30 års erfarenhet från mediabranschen. Har där haft ﬂera olika roller, från skribent
via försäljning och marknadsföring till ledande befattningar. Bosatt i Nynäshamn och med stort engagemang
för det lokala näringslivet, inte minst genom arbetet med
centrumutveckling.
- Jag ser fram emot att träﬀa alla fantastiska näringsidkare här på hemmaplan igen och få möjlighet att hjälpa
till med er marknadsföring i vår nya produkt.
Paulin Sunesson är ett välkänt ansikte i kommunen,
inte minst genom sitt uppdrag som centrumledare i
Nynäshamns Stadskärneförening och tidigare som ordförande i Företagarna Nynäshamn. Paulin har över 20
års erfarenhet som grafisk formgivare och driver sedan
2008 företaget Paulins Projekt. Boende i Sorunda.
- Att få möjlighet att skapa en levande produkt för nynäshamnarna som kan skapa stolthet året om är något jag
drömt om att få göra länge.
Vi driver tidningen i 100% Reklam & Media AB och
skapar innehållet tillsammans med proﬀsiga säljare, skribenter och samarbetspartners med riklig lokalkännedom.

VI VILL & SKA
...lyfta fram att Nynäshamns kommun är en
underbar plats, både för de som bor här och gör den
till vad den är, och för alla dem som besöker oss och
kan lockas att bli våra framtida invånare.
...vara en inspirerande lägereld för nynäshamnarna,
en gemensam samlingsplats och ett forum för att skapa
engagemang för orten och förstärka känslan av gemenskap. Det gör vi genom att vara superlokala, lyhörda,
öppna och positiva när vi berättar om allt det som
angår oss som bor och verkar här.
...lyfta fram det viktiga näringslivet i kommunen
och värna om våra lokala företag. Vi vill vara det självklara valet av marknadsplats för kommunens företag,
föreningar och verksamheter. Vi ska erbjuda marknadsföring som ger eﬀekt!

Vi vill göra
tidningen
tillsammans
med er.

...berätta om Nynäshamn och människorna här
även för alla dem som är på tillfälligt besök hos oss.
Vi ska väcka deras nyfikenhet för att de ska lockas att
ta del av ﬂer upplevelser och den mångfald av möjligheter som kommunen har att erbjuda.
...stärka nynäshamnarnas stolthet för sin kommun.
Det gör vi genom att beskriva såväl vår historia som
det mest aktuella här och nu, och inte minst visa upp
framtidens möjligheter. Vi vill lyfta fram nya perspektiv och kommunens stora potential.
...göra en riktigt lokal och aktuell tidning som ska
spridas till invånare i hela kommunen och till våra
besökare. Producerad i Nynäshamn, av nynäshamnare
och med lokalt ägarskap.
Det är våra bästa argument för att du ska välja att
annonsera i 100% Nynäshamn!
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GRATISTIDNING &
WEBBPLATS
100% Nynäshamn är en lokal gratistidning
och webbplats som ges ut av 100% Reklam &
Media AB. Företaget har säte i Nynäshamn.
Ansv. utgivare och försäljningsansvarig: Niclas
Axelson. Grafisk formgivare: Paulin Sunesson.
Tidningen utkommer med c:a 10 nummer/år.
Se utgivningsplan.
Tryck: V-TAB.
Format: Magasin, 210x300 mm.
Distribueras av PostNord till hushåll och företag
i Nynäshamns kommun. Utgivning i juni även till
fritidshus i Nynäshamns kommun + Muskö.
Aktuellt nummer av tidningen finns också i tidningsställ på strategiska platser i kommunen.
Upplaga drygt 15 000 ex. (Juninumret c:a 30 000 ex.)
Webbplats: 100nynashamn.se
E-post: fornamn.efternamn@100nynashamn.se
Annonsformat och priser, se separat info.
100% Reklam & Media i Nynäshamn AB
Box 13, 149 21 Nynäshamn
Besöksadress: Hammarhagsvägen 26
Tel. 070-518 36 95
E-post: info@100nynashamn.se
Reservation för ev. ändringar.

