Upptäck Tierp

”Vi vill sätta Tierp på kartan”
I april 2003 utgav Tierps kommun, för andra gången ut,
tidningen ”Upptäck Tierp” i 20 000 exemplar.
Världsnyheter blandades med konkreta exempel på ortens expansionskraft och framtidstro.

– Väldigt trevlig tidning. Det var roligt att läsa om olika sidor av
och projekt inom Tierps kommun. Att jag fick läsa texten innan tryck
känns alltid bra.

I sin marknadsföring
Andra som använder tidningen ”Upptäck
Tierp” i sin marknadsföring är det kommunala
bostadsföretaget Tierpsbyggen. Gunilla Andersson är bostadskonsulent:
– Jag tycker att det blev en bra tidning. Vi
använder den själva i vår marknadsföring när
vi är ute och medverkar vid aktiviteter.
Ulf Nordenström, avdelningschef för Atlas
Copco kommunens största privata arbetsgivare, är också nöjd med tidningen:
– Det var bara positivt! Vi har den liggande
framme och allt jag hört har varit positivt. Som
en av de större företagen på orten ville vi medverka och stödja tidningen. Korrekturgången har
fungerat bra.

Tidningen som trycktes i fyrfärg distribuerades till samtliga hushåll och företag inom
Tierps kommun samt till kontor i Uppsala,
Heby, Gävle, Älvkarleby och Östhammar.
Responsen från såväl näringslivet och kommunledningen har varit positiv.
Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens
ordförande ser en tydlig linje i kommunikationen med omvärlden:
– Vi vill sätta Tierp på kartan. Vi vill skapa
en stark tillväxt och en positiv utveckling. Tidningen är ett bra forum för att få ut information.

Innovation och framåtanda
Innovation och framåtanda präglar Tierps kommun.
Något som definitivt satt Tierp på kartan är det unika
systemet för tids- och åtgärdsregistrering: TimeCode
som utvecklats i samarbete med hemtjänsten i Tierp.
Systemet, som mött vida uppmärksamhet även internationellt, har
inneburit en flexiblare hemtjänstorganisation, bättre kvalitetssäkring
och fördelar både för vårdtagare och personal. Äldreomsorgschef Karina Bodin är nöjd med medverkan i tidningen:

Värt att medverka i
Att tidningen är värd att medverka i bekräftas av bland annat
Tage Pettersson, projektchef på PEAB som fått uppdraget att bygga
ut E4:an genom kommunen för närmare en miljard kronor:
– Jag fick ett positivt intryck av tidningen och vår medverkan blev
som förväntat. Det har ringt personer för att söka jobb hos oss.
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”Det blev som vi förväntat oss. Tidningen är ett
bra forum för att få ut
information.”

”Jag fick ett positivt intryck av tidningen och
vår medverkan blev som
förväntat. Det har ringt
personer för att söka jobb
hos oss.”

”Vi fic k god respons på
vår medverkan. Vi hade
ett tydligt budskap och vi
har även fått flera stycken
som hört av sig och visat
intresse. Av dessa är flera
redan igång i verksamheten. Det har varit väldigt
positivt.”

”Det känns bra. Jag har
fått reaktioner frå n allmänheten om att vi har
uppmärksammats. Det
märks att vår medverkan
inte upplevs som ren
annons. Vår medverkan
känns helt rätt och det är
bra att synas.”

”Jag har fått väldigt
mycket positiva reaktioner på min medverkan
och på tidningen av allmänheten.”
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