Att registrera in ett evenemang till visitdalarna.se
Länk till formuläret: https://www.visitdalarna.se/tipsa-oss

Beskrivning
•
•
•

Namn
Ange evenemangets namn. Undvik specialtecken. Till exempel : ”, = ) /
Ingress
Kort inspirerande text som lockar besökaren att komma till just ditt evenemang.
Beskrivning
Utförlig textmassa om evenemanget. Till exempel: Vad händer på evenemanget, finns
servering, är det utomhus, ta med egen stol eller finns bänkar på plats, hur betalar besökare
för entréavgift m.m

Fakta
•

•
•
•
•

Prisinformation
Ange information om kostnader för deltagande i evenemanget. Till exempel: entréavgift, fri
entré, biljettpris.
Åldersgräns
Anges om någon speciell åldersgräns gäller, annars lämna tomt.
Price From Translateable
Används ej, lämna tomt.
Valuta
Används ej, lämna tomt.
Prisbeskrivning
Används ej, lämna tomt.

Kontaktinformation
Fyll i +46 som landskod samt övriga kontaktuppgifter som du önskar ska finnas med på webbsidan.

Karta &Vägbeskrivning
Ej obligatorisk, men om du har tillgång till Latitud och Longitud värdenr kan du ange dem här för att
ytterligare kunna förtydliga kartvisningen.

Media
Här laddar du upp evenemangsbilder.
Bild är obligatorisk för att evenemanget ska visas i webbkalendariet. Bildstorleken skall vara ca 2 MB,
minst 1350 pixlar (bildpunkter) bred.
Ni som uppgiftslämnare ansvarar för att det är helt godkänt av fotografen att vi får använda bilderna
utan kostnad samt att eventuella personer på bilden gett sitt godkännande för publicering. Har du
problem att skicka in bilden ange vilket evenemang det gäller och maila in på info@visitdalarna.se

Datum/Tid
Här anger du vilken arena samt datum och tid som evenemanget äger rum. Om arenan saknas i
listan, välj “Ingen arena vald”. Skriv istället in namn på arenan och fullständig adress i rutan Dold
information.
Recurring betyder Återkommande. Klicka i den rutan om samma evenemang sker fler dagar.

Här visas de datum du fyllt i så du kan se att de ligger rätt inlagt.

Attribut
Ange de val som passar in på evenemanget så att besökaren får så mycket information som möjligt.

Länkar
Fyll i länkar som ger information om evenemanget.
• Webbsida
Till exempel: arrangörens hemsida, Facebooksida.
• Evenemangslänk
Till exempel: hemsida för evenemanget, Facebookevenemang.
• Länk till dokument
PDF-länkar.

Dold information
• Notering
Om du vill lämna meddelande till oss på Visit Dalarna kan du göra det här. Meddelandet syns inte
ut på webb.

Skicka in evenemanget
Klicka här och ditt evenemangstips går vidare för granskning.

Tack för att du fyller vårt kalendarium med din information!

