
 

Evenemangskalendern på VisitKristinehamn.se 

Evenemangskalendern på visitkristinehamn.se är den enda samlade sidan i kommunen där evenemang av olika 
slag finns. Den används flitigt av både besökare och kommuninvånare. Det är helt kostnadsfri marknadsföring.  
 
Det som publiceras på visitkristinhamn.se speglas till kristinehamn.se samt att vissa event med rätt profil/storlek 
även syns på lakevanern.se, visitvarmland.se samt vanerleden.se.  
Utöver det så utgår gratistidningen Kristinehamns Aktuellt från evenemangskalendern när de gör sin kolumn 
”Det händer i Kristinehamn”, (ska då vara inskrivet hos oss den 15 varje månad för att kunna vara med) samt att 
vi varje vecka på torsdagar skickar vidare det som är inskrivet hos oss till NKP för kommande vecka.  Det som 
anmäls till evenemangskalendern har även en chans att få synas på visitkristinehamns sociala medier FB/Insta. 
Event som ej meddelas oss puffar vi inte för. Har du en affisch i A3/A4 kan ni maila/lämna den till oss sätter upp 
den i vårt skyltfönster. 
Är du ute i god tid får du stor spridning på ditt event genom att anmäla det till oss på turistbyrån. 
 

Vad är ett evenemang? Det är mycket som man kan få in under det begreppet som: tävling, cup, tipspromenad, 
utställning, föreläsning, föredrag, uppvisning, teater, uppträdande, konsert, spelning, öppet hus, mässa, 
fabriks/butiks-visning, sommarskola, modevisning, marknad, jubileum, shoppingkväll, mat-  och/eller 
dryckesprovning, musikquiz, specialerbjudande en dag på restaurang/i butik, after work, after beach, 
högtidshändelser ex. midsommaraftonsfirande och nationaldagsfirande, auktion, motionsaktivitet m.m. Det som 
är viktigt är att det är besökarvänligt. 
 
Ta som vana att så fort du lägger ut info på din hemsida, gör ett evenemang på FB, skickar in en annons till 
media eller gör en affisch att du även meddelar ditt evenemang till oss.  
Meddela oss i god tid så bästa möjliga exponering av ert event och chans att få vara med i sociala medier. 
Planerar du ett event långt fram i tiden men inte har alla detaljer på plats vill vi gärna ha info innan allt är klart. 
Då kan vi skriva in datumet och vad det är för typ av event så kan annan info kompletteras i efterhand. Detta så 
att besöksnäringen kan se vad som händer och andra arrangörer som planerar event kan se till så att det inte blir 
krockar.  
 

Hur kan du anmäla ett event? Genom att ringa 0550-88187 eller maila till turist@kristinehamn.se  

Vilken info vill vi ha?  
* Namn på evenemanget 
* En kort presentation max 200 tecken samt en liten utförligare presentation 
* Datum, Starttid och sluttid (om det finns)  
* Arrangörens uppgifter, tel, mail, hemsida och/eller sociala medier 
* Plats inkl. adress 
* Pris eller kostnadsfritt 
* Kan kunden förboka via nätet lägger vi in er bokningslänk 
* Vem som lämnar in uppgifter och kontaktinfo  
* En eller gärna flera bilder som vi får använda. Liggande är bäst på webben och i våra SoMe är stående bilder 
bäst. Bilder ska (helst) vara i original, mobilbilder går bra. Tänk på GDPR att vi inte kan publicera bilder där 
personer går att identifiera. 
 

Vi kan hjälpa till med biljettförsäljning (se separat info). 
Gå gärna in på visitkristinehamn.se och se hur sidan ser ut och klicka runt på de olika flikarna och kategorierna.  

 
Med vänliga hälsningar, Turistbyrån Kristinehamn 
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