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Kommunledningskontoret
Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
David Andersson
044-132882
David.Andersson@kristianstad.se

Så här anmäler du er programpunkt till Kulturnatt Kristianstad.
Läs dessa instruktioner innan du fyller i formuläret för anmälan som hittar du på den orangea
staden, http://www.denorangeastaden.se/registrera/
Observera: Det är viktigt att du fyller i rätt uppgifter i formuläret, eftersom det är dessa
uppgifter som kommer att användas i kalendern, både digitalt och i tryck. Vi skickar alltså inte
ut något korrektur.

Information
Rubrik:
Namn på evenemanget (Programpunktens namn/titel).
Max 45 tecken inkl. blanksteg, använd inte versaler eller citationstecken.
Ingress:
Minimum 30 tecken, maximalt 70 tecken. Den här texten visas i evenemangslistan och
behöver locka besökaren att klicka sig vidare. Konkret och säljande.
Presentation:
Här kan du göra en längre och mer detaljerad beskrivning av evenemanget, den ska inte vara
samma som ingresstexten.
Hemsida:
Här kan du lägga in länk till mer information om programpunkten, det kan exempelvis vara en
länk till ett Facebookevenemang eller till er hemsida.
Prisinfo:
Skriv alltid SEK efter priset. Här läggs alla priser, alltså inga priser i beskrivningstexterna. Skriv
även här var biljetter finns för försäljning.
Åldersgräns:
Här kan du ange om evenemanget har en åldersgräns för entré.

2 (4)
2018-10-11

Tid & Datum
Startdatum:
Vilken dag börjar evenemanget
Klockslag:
Vilket klockslag är starttid.
Slutdatum:
Vilken dag tar evenemanget slut
Klockslag:
Vilket klockslag tar det slut.
Upprepa event?:
Om återkommande event under flera dagar vid samma tidpunkt.

Kategori
OBS! MYCKET VIKTIGT! Här väljer du först i rullisten att programpunkten tillhör
Kulturnatt Kristianstad. När du gjort detta val får du också fram de kategorier som är
aktuella i evenemanget och kan ange vilken/vilka som du anser att er programpunkt
tillhör.

3 (4)
2018-10-11

Plats
Plats/arena:
Här fyller du i platsen/arenan där programpunkten genomförs.
Ort:
Här kan du fylla i orten där programpunkten genomförs, i Kulturnatts fall är det Kristianstad.
Sök efter plats:
Sökfunktion för platser som genererar koordinater i longitud och latitud för visning i
kartfunktion.

Arrangörsinfo
Arrangör/Arrangörer
Här anger du arrangör/er samt ev. vilka som samarrangerar.
Arrangör e-post:
E-postadress som är användbar för kunden.
Arrangör telenummer:
Här skriver du det telefonnummer där man kan få information. Tänk på att separera siffrorna
med mellanslag enligt exempel: 044-13 53 35.

Bokning/biljett
Bokningslänk:
Om biljett krävs kan här anges länk till biljettförsäljning och bokning.
Telefon:
Här kan telefonnummer anges som är relevant för biljettförsäljning eller bokning.

Bild
Bild, allt blir trevligare med en bild! Bilden ska vara av filtyperna jpg, jpeg och får vara max 2
MB stor. För att bilden ska kunna återges så bra som möjligt är rekommenderat filformat
1150x750 pixlar (liggande). Tänk på att du måste ha fotografens tillstånd för att använda
bilden och ange fotografens namn i bildens namn/filens namn.
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Kontaktinfo
Denna information publiceras ej utan är till för att vi ska kunna nå er.
Kontaktperson:
Ditt namn.
Kontakttelefon
Ditt telefonnummer.
Kontaktmail:
Din e-postadress.

Innan du klickar på ”Skicka”, vänligen dubbelkolla att du valt Kulturnatt
Kristianstad i rullisten under rubriken Kategori. Tack.

Om du skulle behöva ändra lämnade uppgifter, kontakta projektledare David
Andersson, david.andersson@kristianstad.se

