Hoppfullt i Hofors

En bild av Hofors kommun med blick på framtiden

- Vi har fått mycket positiv respons
I januari 2001 gav
Hofors kommun ut
den 20-sidiga tidningen ”Hoppfullt i
Hofors”.

Tidningen trycktes i fyrfärg
i 35.000 exemplar och distribuerades till alla hushåll
och företag inom Hofors
kommun samt till företagen

i grannkommunerna Falun,
Hedemora, Avesta och
Sandviken samt till kontoren i Stockholms län.
Kommunledningen har

positiva erfarenheter av tidHär följer synpunkter och
ningen. Många inom nä- omdömen från personer
ringslivet är stolta över den som medverkade i ”Hoppoch annonsörerna fick bra fullt i Hofors”.
respons på sina annonser.
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”Det har varit bra ur kommunens synpunkt, det ges
en positiv bild av Hofors
och det jag läst har blivit
som önskat. Det är en bra
blandning av offentliga och
privata personer. Vi har lagt
in förstasidan på vår
hemsida.”

”Vi har fått mycket positiv
respons. Jag är väldigt nöjd
med tidningens slutgiltiga
form.”

”Spontant så tycker jag väl
det blev bra. Det är bra skrivet, inte en negativ rad. Jag
har hört kommentarer även
från Stockholm – det är
mycket bra att vi går ut i
Stockholm.”

”Vi är jättenöjda. Det blev
jättebra. Även responsen
har varit bra. Det är många
som läst tidningen och annonsen. Det här är rätt forum för oss - hör av Er när
ni gör en tidning igen.”

”Vi är nöjda. Initiativet med
tidningen tycker jag är jättebra. Jag tror det är uppskattat av många.”
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”Vi valde att vara med för
att stödja kommunen. Spontant känns det viktigt att profilera orten. Sedan är det
alltid ett mervärde att visa
upp sig som en attraktiv arbetsgivare, även om man
naturligtvis känner till oss
på orten.”

”Jag har inte gjort en vetenskaplig undersökning – men
det känns bra! Vi har faktiskt fått lite respons från
både privatpersoner och företag. Vi är absolut med
igen.”

”Det blev som vi förväntat
oss, det tycker jag. Det har
varit positivt faktiskt – ett
nytt grepp. Vi har fått en hel
del kontakter i Hofors och i
andra kommuner. Jag tror
nog att vi kommer att medverka igen.”

”Det blev positivt. Det har ”Det är en jättebra tidning
ringt folk från bland annat och vi kan tänka oss att vara
Stockholm och Falun. Hur med i framtiden.”
det banar ny mark är svårt
att se men det blev ganska
bra. Jag tror att vi kan vara
med igen. Det är kul, inte
minst för de anställda. Det
är viktigt att marknadsföra
Hofors och företagen i kommunen.”
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