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En tidning för alla nya Sundsvallsbor

Härlig natur och  sköna upplevelser  i Sundsvall

NYinflyttad

Tidningen Nyinflyttad ger er en unik 
möjlighet att välkomna först!
Som ny i kommunen är man i stort behov av att hitta rätt. Ni som företagare och  
organisation har möjlighet att nå dessa kunder genom tidningen. Nyinflyttad är  
en välkomst- och informationstidning som innehåller samhällsinformation,  
fakta om kommunen, kultur, fritid, shopping, nöje med mera.

Nå 
NYA kunder med oss! 
Både digitalt och via pappers- tidning

En tidning för alla nya Karlskronabor

NYinflyttad 2020

Massor att  göra på fritiden  i Karlskrona

En tidning för alla nyinflyttade i Halmstad kommun

NYinflyttad

Nöjen,  
kultur och utbildningnyistan

NYinfl yttad
&

nyistan
NYinfl yttad
&

Välkomna nyinflyttade två gånger, både före 
och efter inflytt!

1. Digitalt. Vi har ett exklusivt avtal med Addresspoint AB. Tidningen 
kommer tillsammans med mail-bekräftelsen som Adresspoint AB skickar ut efter att 

kunden har anmält sin adressändring digitalt. Adressändringen görs oftast två-tre veckor 
innan man flyttar, vilket gör att du når kunden före eventuella konkurrenter.  
Alla hemsideadresser i den digitala tidningen blir automatiskt en länk, så att kunden lätt 
kan kontakta er.

2. Tidningen i brevlådan. Allt detta följs upp med papperstidningen, två veckor efter 
den nyinflyttade har nått sin nya adress. Tidningen direktadresseras till hushållet.

Tidningen är mycket 
uppskattad bland alla   
ny inflyttade runt om i 
hela Sverige! Nu har ni 
möjlighet att vara med 
att välkomna alla nya 
kommunmedborgare, i  
en eller i flera av de 
drygt 120 kommuner där  
tidningen ges ut. 
Berätta för alla de nya 
kommuninvånarna var ni 
finns och vad ni kan  
erbjuda både före och  
efter de når sin bostad.

För mer information, välkommen att kontakta oss på: 
Telefon 010-160 09 00 
eller info@storstadspress.se
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Mer än 540 000 nya 
kommuninvånare läser 
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