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Framgångarna fortsätter:

Fler och fler läser
Lokaltidningen
Framgångarna för Lokaltidningen fortsätter.
I senaste Orvestoundersökningen 2012:1 ökar
räckvidden med 38.000 läsare jämfört med förra
mätningen.
I senaste SIFO/Orvesto, 2012:1, når Lokaltidningen
hela 744.000 Nettoläsare – förra mätningen visade
706.000 läsare.
Det är en ökning på 5,1 procent.
- Detta är en mycket tydlig medvindstrend.
På de senaste fyra åren har vi nästan fördubblat våra räckviddsiffror
vilket ju är fantastiskt. För två år sedan ökade Lokaltidningen markant,
från att ha nått runt 500 000 läsare ökade vi kraftigt till över 700 000 läsare. Och vi gläder oss givetvis
väldigt mycket att vi nu stabiliserat oss på en mycket hög nivå, säger Michael ”Figge” Falk,
chefredaktör.
- Innehållskonceptet är genomtänkt: Trovärdig och läsvänlig lokal journalistik. Speciellt glädjande för
mig som chefredaktör är att våra tidningar ökar i antalet läsare när många printtidningar nu i Orvesto
tyvärr visar pilar neråt.

- Att fler och fler läser tidningen är skitkul, och vi ser samma tendens bland annonsörer! Fler och fler
upptäcker effekten av marknadsföring i Lokaltidningen. Receptet är enkelt - många läsare i
kombination med lokala erbjudanden ger effekt hos butikerna, säger Dennis Oscarsson Krook,
marknadschef.
Öresundsregionens största mediehus
Lokaltidningen har utvecklats från en tidning 2001 till att i dag omfatta 42 titlar med en total upplaga
om 793 000 exemplar i Sverige.
- Med en samlad upplaga som når över 2 miljoner hushåll totalt per vecka, på båda sidorna av sundet i
Öresundsregionen är Politikens lokaltidningar Öresundsregionens största mediehus med lokalt fokus,
säger Dennis Oscarsson Krook.
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Lokaltidningen ingår i Politikens Lokalaviser A/S, som är ett 100 % ägt dotterbolag till Danmarks ledande medieverksamhet, JP/Politikens Hus
A/S. Politikens lokaltidningar sysselsätter mer än 500 medarbetare i Sverige och Danmark. I JP/ Politikens Hus A/S ingår även dagstidningarna
Politiken, Jyllands-Posten och Ekstra Bladet.
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