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Gammal kultur i Nya kläder

Vår stadsdel i förvandling

Nu med Nytt namn

Nu med Ny logo

Nu med Nya informationsvägar

till våra gemensamma kunder...

... alla som bor o verkar

här i Malmö ÖsterCity

... hänger Du mé

ÖsterGruppen är samarbetsföreningen för Östra delarna 
av Malmö – numera kallat ÖsterCity. Vi startade för 53 år sen 
när några butiksägare gick samman för att hjälpas åt att göra 
området trevligare o kundvänligare. Det är vi som bekostar 
och sätter upp flaggspel på sommaren o ljusdekorationer till 
jul. Vi vill samla fler kreativa krafter i ÖsterGruppen, med 
kunskap och kontakter för att förändra, utveckla och påverka 
vårt ÖsterCity så att det blir lika bra som vi vill att det ska 
bli. Vår målsättning är att skapa ett attraktivare och 
kundvänligare ÖsterCity – vårt gemensamma ShoppingCentum.

Var med och påverka!
Självklart bör alla som bedriver verksamhet i ÖsterCity också 
vara med i ÖsterGruppen. Vi har ju samma målsättning – ett 
framgångsrikt ÖsterCity. Därför har vi ett ömsesidigt 
intresse att tillsammans verka för förbättringar som gagnar 
oss såväl ekonomiskt som socialt. Ta vara på denna gemenskap. 
Den dynamiska samverkan som ÖsterGruppen erbjuder.

Värdeskapande medlemskap!
Som medlem får Du en mängd fördelar i syfte att öka Din 
omsättning. Du kommer med på vår hemsidan ÖsterCity.Nu 
och får vara med i våra Nyhetsbrev med Dina Erbjudanden. 
Du kan medverka i vår nya Spegeln ÖsterCity-tidning, våra 
massutskick och vår samannonsering som riktar sig till alla 
hushåll och företag i hela vårt upptagningsområde - ibland i 
hela Malmö med omnejd.
Vi verkar för utökat samarbete med Malmö Stad för att 
skapa ett kundvänligare ÖsterCity med frågor som parkering, 
renhållning, brottsförebyggande åtgärder, försköning, stads- 
och gatuplanering, byggnation mm.

Vi funderar även på olika aktiviteter i området, inte minst för 
att våra danska grannar lätt ska hitta hit till oss i ÖsterCity.

Var med i ÖsterGruppen. Det tjänar vi alla på. Speciellt Du...

     Ole Hagelin / Josty Data
        Ordförande
 
   Christer Neglén / Vollmers
            Kassör

ÖsterCity Service AB - Studentg. 1, 211 38 Malmö
Tel. 040 - 10 30 60  •  @-mail: info@ostercity.se

Vad säger medlemmarna:

Christer Granberg på                    anser...
– Vi har bara funnits i ÖsterCity i 3 år och blev positivt 
överraskade när ShoppingGuiden kom igång. Vi hade en stor 
artikel i höstnumret som gav oss många nya kunder lokalt i 
området. YFO har en stor egen hemsida, men vi kommer 
ändå att använda ÖsterCity Nyhetsbrev och Erbjudande för 
vår lokala butiksverksamhet i ÖsterCity.

Bert-Inge Billberg på     säger...
– Vi har varit med från början med 1/2-sidesannonser i 
ShoppingGuiden och är jättenöjda. Nu ska det bli riktigt 
spännande att få vara med på ÖsterCity-hemsidan med 
möjlighet till Nyhetsbrev och Erbjudanden varje vecka.

        Leif Gullström preciserar...
– Vi har också haft 1/2-sidesannonser i alla ÖsterCity-
tidningarna och fått bra gensvar. Vi tänker satsa rejält på 
ÖsterCity.Nu med Nyhetsbreven och Erbjudandena.

Leif Hägg       tycker...
– Bra med en egen trevlig o prisvärd tidning med reportage 
och annonser från handlarna i området. Jag ser fram emot 
Nyhetsbreven och min Erbjudandesida på ÖsterCity.Nu.

MÖBEL-TICO

Peter Sahlén  
@-mail: peter@ostercity.se

Vill Du veta mer...   surfa in på ÖsterCity.Nu
eller ostercity.se och bekanta Dig med sidan.
... eller slå en signal...



-Vårt gemensamma Shoppingcentra-

    Tidningen    +  Hem·sidan      =  Synergi

1 + 1 = 3
ÖsterCity-nyheter från

Dina Lokala Handlare

Erbjudandesidan är vår stora nyhet...
...den är Din annons...  och Ditt flygblad... 
...den visas direkt när kunden vill...
...den är stor som en eller flera A4-

sidor när den skrivs ut. 
Du kan själv ändra och uppdatera 

den när Du vill... så ofta Du vill... 
komplett med färgbilder och 
rubriker, texter och priser... 
utan att det kostar något...

Vår nya lokal-tidning ska ges ut varje mån 
i samarbete med Spegeln tidningsgrupp.
Den distribueras dels via Posten (svepet) 
till alla hushåll och kontor + i ställ som 
tidigare på centrala platser i området.
Så kom med nu från start. Det finns 
flera olika sätt att delta till låg annons- 
kostnad. Hör av Dig till oss snarast så vi 
kan gå igenom vad som passar er bäst.
Vi är idag ca 100 företag i ÖsterGruppen. 
Det finns ca 300 butiker till i området 
som borde vara medlemmar. Dessa ska vi 
bearbeta mer under 2005.  Hjälp oss...
Ju fler vi är tillsammans - ju starkare 
vi bli... Ju fler tidningar/samannonser kan 
göras... Ju bättre Hemsida o Nyhetsbrev...

Vår stadsdelsportal ÖsterCity.Nu växer 
och bevakar aktuella händelser i ÖsterCity. 
Alla medlemmar är inlagda med grundfakta, 
uppdelade i tjänster och utplacerade på 
ÖsterCity-kartan med länk till egen info.
Du väljer själv extra features - logotype, 
länk till egen hemsida, presentationssida, 
kartpresentation osv... till låg årskostnad. 

Vi hjälps åt att samla intressanta nyheter 
som läggs in på hemsidan varje vecka.
Vi hjälps åt att samla mailadresser från alla 
kunder som blir grunden till mail registret. 
Man kan även anmäla sig direkt på sidan.
Alla dessa får vårt nyhetsbrev varje vecka. 
Direkt hem - kostnadsfritt - via @-mail.
Nyhetsbrevet kommer att innehålla:
– Intressanta nyheter i området
– Erbjudanden från medlemmar
   i form av en teasertext samt
   en länk till Din Erbjudandesida.
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