
Bäst på lokala nyheter
Flera av de tidningar som fortsatt att vara framgångsrika har valt att 

nischa sig och bli bäst inom ett visst område eller på en viss typ av 

nyheter. Det är den väg som Skånska Dagbladet valt. ”Nya Skånska 

Dagbladet” ska vara bäst på lokala nyheter. Den nya inriktningen är ett 

direkt resultat av den läsarundersökning som tidningen genomförde 

under 2008. Där framkom det tydligt att de lokala nyheterna är de som 

läsarna uppskattar mest i tidningen. Under hösten påbörjade Skånska 

Dagbladet en omorganisation för att främja den lokala förankringen och 

nyhetsinhämtningen. Samtidigt inleddes arbetet med att förändra och 

förbättra den tryckta tidningen. 

Radikal förändring
Den 2 februari var tidningen klar med sin stora ansiktslyftning. Den 

viktigaste förändringen i den nya tidningen är att de lokala nyheterna 

är placerade långt fram. Tidningen har även fått större och tydligare 

rubriker, renare layout och färre bilagor. Dessutom har Skånska 

Dagbladet bytt tryckeri vilket innebär att hela tidningen är i färg och 

håller en mycket hög tryckkvalitet. Något som bland annat skapat en rad 

nya möjligheter och annonsplatser för annonsörerna. 

Nytt kommunikationskoncept
Under hösten 2008 inledde Skånska Dagbladet ett samarbete med 

Navigator för att ta fram en långsiktig kommunikationsplattform för 

tidningen. Resultatet blev konceptet ”Närproducerat” som markerar 

tidningens starka lokala närvaro. Det nya konceptet lanserades 

i samband med nya tidningen genom en omfattande kampanj 

innehållande såväl annonser som TV-reklam, radioreklam och DR. 

Kort om Skånska Dagbladet
Idag är Skånska Dagbladet ett mediehus som förmedlar nyheter 

genom flera olika distributionskanaler. Förutom papperstidningen 

med 90 000 dagliga läsare är Skånska Dagbladets nyhetssajt 

skanskan.se en viktig kanal som vuxit från 2 000 till 100 000 unika 

besökare i veckan på bara ett år.

Närproducerade 
nyheter i ny form 

      Ingen har väl undgått det faktum att dagens förändrade beteende med In-

ternet, mobiler och gratistidningar har påverkat morgontidningarna värl-

den över. Minskade upplagor, lägre annonsintäkter och i slutändan sämre 

ekonomi har lett till att många tidningar fått tänka om, hitta nya arbetssätt 

och annorlunda distributionskanaler. 
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Egentligen är det inte så konstigt. Att det som händer nära ligger en varmast om hjärtat. Det tror vi 
att du också tycker. För det anser nästan alla som läser Skånska Dagbladet enligt vår senaste läsar-
undersökning.
 Vår ambition är att spegla det som händer nära dig. Våra lokala reportrar finns alltid i din närhet. 
De lyssnar, iakttar, berättar och förmedlar. (Säg gärna till om vi blir för närgångna).
 Nu har vi gjort om tidningen och flyttat fram det lokala så att det kommer först. Vi har gjort 
rubrikerna större för att det ska vara lättare att hitta och vi har renodlat så att det är färre bilagor. 
Dessutom har vi bytt tryckeri vilket innebär att vi kan göra hela tidningen i färg. 
 Vi hoppas att du gillar förändringen.

navigator 

Skåne växer så det knakar. De senaste 
tio åren har antalet födslar ökat med 10 
procent. På UMAS sattes nytt rekord förra 
året med 4343 födslar. Dessa nya individer 
kommer att äta Sveriges mest onyttiga 
mellanmål men också röra sig mer än andra 
barn i Sverige. Så det går väl på ett ut. 
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Visste du att Turning Torso, näst efter 
Triumfpalatset i Moskva, är Europas näst 
högsta bostadsbyggnad? Eller att den vri-
der sig hela 90 grader? Det är inte konstigt 
att den blivit vald till ett av Sveriges sju 
underverk. 
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Tre reklamfilmer och tre radio-

spottar togs fram till  lanseringen. 

Gå in på navigator.se om du vill  

se och höra dem.
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Våga proVa något nytt! 
För bara 1 krona om dagen.
Är du sugen på att prova något nytt? Skånska Dagbladet har nyligen genomgått sin 

största förvandling på 120 år. Tidningen har blivit lokalare, färgstarkare och snyggare. 

Nu får du:

Namn .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adress ...................................................................................................................................................................................................................Våning .......................................  

Lgh nr ...........................................Postnr/ort .................................................................................................................................................................................................

Telefon med riktnr ......................................................................................................................................................................................................................................

Namnteckning ......................................................................................................................................................................................................................................................

Ja tack, Jag Vill proVa SkånSka dagbladet i 
2 månader För bara 1 krona om dagen. 
(nu 59:- ord. priS 469 kr)

SVarSpoSt     
200 013 700
201 10 malmö

Frankeras ej.
Skånska 

Dagbladet
betalar 
portot.
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• Färg på alla sidor i tidningen

• Dina lokala nyheter först
• En tidning med mycket bättre tryck

• Tre fullmatade delar varje dag

Detta förmånserbjudande gäller inom Skånska Dagbladets spridningsområde för kuponger insända senast 
28 februari 2009. Erbjudandet gäller ej hushåll som är eller har varit prenumerant på Skånska Dagbladet 
under de senaste 2 månaderna. All information som t ex namn och adress lagras hos AB Skånska Dagbladet.

Skicka in kupongen eller Faxa den på 040-660 55 10
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37

Ett viktigt inslag i kampanjen 

var annonserna i den egna 

tidningen som skapar lojalitet 

och stärker varumärket.

DR-aktiviteter ska hjälpa till att 

attrahera fler prenumeranter till 

den nya tidningen.


