Har du lagt alle dine events
på

kultunaut.dk ?

Og oprettet en Facebook
begivenhed?

Vidste du, at du kan få dine events på vores
eventkalender på visitnordfyn.dk og på de digitale
skærme på vores turistkontorer i Bogense og
Otterup? Det er helt gratis. Det eneste, det kræver, er at
du lægger dine events ind på kultunaut.dk
Så bliver de vist på vores hjemmeside og på andre
hjemmesider og aviser, der ligesom os får deres
oplysninger fra kultunaut.dk.

Indholdsfortegnelse
Kultunaut arrangement
● Opret login
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● Indtast et arrangement med navn, beskrivelse, dato
og tidspunkt mv.
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● Indtast adresse og tilret krydsplacering på kort
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● Indtast arrangør

6

● Godkend beskrivelse af arrangement
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● Tilføj begivenhedsbillede
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● Tilføj sprogoversættelser
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● Godkend arrangement
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● Indtast samme arrangement med flere datoer
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● Opret et sted
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● Opret arrangør eller forening
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Facebook begivenhed
● Beskrivelse af Facebook begivenhed
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● Oprettelse af begivenhed på Facebook
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● Rediger begivenhed efter godkendelse af begivenhed
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● Promoverer din begivenhed ud til en målgruppe

16

KultuNaut
Synliggørelse af arrangementer – gratis!
Indtastede events er udover på Kultunaut.dk
synlige på mange forskellige platforme.
Bl.a:
•

Skærmene på det nye VisitNordfyn velkomstcenter

•

Visitnordfyn.dk, de og com
http://www.visitnordfyn.dk/fyn/kultunaut-dk

•

De fleste andre danske turistbureauers hjemmesider

•

Havneguide.dk hvor bl.a. Bogense havn ligger, og
som er sejlernes indgang til Nordfyn

•

Diverse medier finder inspiration på
kultunaut.dk

•

Diverse trykte mediers eventkalendere
kommer fra kultunaut.dk
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Oprette login
Det er muligt at indtaste et arrangement uden at logge ind. Ulempen
ved ikke at logge ind, er dog at du ikke har mulighed for at lægge et
billede på samt senere at redigere i opslaget. Derfor oprettes et login.

Tryk på ”Login”
Klik for at logge ind og få adgang
Der popper nu en boks op. Her trykker du på
Indtast den e-mail og kode, du ønsker at benytte og tryk
igen

Den e-mail og kode, du indtaster, benyttes fremover, hver
gang du skal taste et arrangement ind.
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Indtastning af et arrangement

Efter du har logget ind, får du
ovenstående skærmbillede.
”Tryk på Indtast event”
Du kommer efterfølgende til
nedenstående skærmbillede,
hvor oplysningerne om
arrangementet skal indtastes.
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Skriv en kort, præcis og beskrivende overskrift. (Max. 40 tegn)
- Ingen anførselstegn.
- Undgå overskrifter med kun store bogstaver.
Beskriv kort arrangementet
– skriv det vigtigste først.
(Max 255 tegn)
Angiv evt. om arrangementet kræver tilmelding(navn
og kontaktoplysninger)
Det er denne beskrivelse,
der vil være synlig i oversigter med arrangementer.

Dette felt kommer automatisk frem,
når du har skrevet min. 100 tegn i
den korte beskrivelse. Her kan arrangementet uddybes.
Den vil ikke være synlig i arrangementsoversigter, men vil kunne ses,
når man har trykket på arrangementet for at se mere.
Indtast dato. Hvis det er et
dagsarrangement, behøver
man ikke taste slutdato.
Husk at skrive kl. ved tidspunkt, og ikke at bruge nuller
på tidspunkterne.
Hvis du afholder samme
arrangement flere gange,
indtastes her kun den første
dato. Når du har godkendt
hele arrangementet vil du
kunne indtaste de efterfølgende datoer.
Se s. 11
Angiv en kategori, som arrangementet skal kunne søges frem under.
Under evt. yderligere kategori tastes
”turist”.
Hvis arrangementet henvender
sig til en bestemt aldersgruppe,
vælges det her.
Indtast pris – husk Kr eller ving af
i ”Gratis adgang”
Indtast hjemmeside, hvor der
kan findes mere information om
arrangementet. Vær opmærksom
på, at der ikke kommer til at stå
http:// to gange.
Indtast e-mail. Den bruges kun, hvis Kultunaut skal kontakte dig
samt til bekræftelse af arrangementet. Den kommer ikke til at
fremgå for gæsten.
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Tryk ”Videre”

Du kommer efterfølgende til dette skærmbillede:

Indtast noget af stedet og tryk på
”søg” Hvis stedet allerede findes,
så vælg det på listen. Ellers tryk på
opret
Se gennemgang under ”Opret sted”
på side 12
Undgå at oprette stedet hvis det
findes i forvejen.
Et nyt sted skal først godkendes af
KultuNaut, hvilket kan betyde at
der går ekstra tid, før et sted/arrangement kan ses af andre brugere.

Tilret evt. krydsets placering

Tast ja her. Ellers vil der opstå
forvirring for læseren på
eventskærmene.

Tryk ”Videre”
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Indtast noget af arrangøren og
tryk på ”søg” Hvis arrangøren
allerede findes, så vælg det på
listen. Ellers tryk på opret
Se gennemgang under ”Opret
arrangør eller forening” .

Vigtigt i forhold til arrangør og eventskærme:
Her vises arrangøradressen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på det og
sætte sig i gæsten sted.
Arrangøren er den, som gæsten skal tage kontakt til om arrangementet, og der
hvor arrangementet foregår. Det giver f.eks. ikke megen mening at indtaste en
jazzforenings officielle adresse (f.eks. formandens hjemmeadresse), hvis arrangementet foregår på en café.
Man kan oprette en arrangør flere gange med forskellige adresser.

Tryk ”Videre”
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Her ser du, hvordan arrangementet ser ud for
gæsten. Du kan nu rette til, lægge billeder på
og tilføje oversættelser

Det er vigtigt at uploade et billede, for at det
både ser harmonisk ud i arrangementsoversigten og er interessant for gæsten. Tryk på Upload
billeder/ikon Se gennemgang nedenfor.

Det er vigtigt at tilføje oversættelser på min. tysk
men også engelsk. Hvis ikke der lægges oversættelse på, kan de udenlandske gæster ikke se
dit arrangement, og der gives samtidig det indtryk, at der ikke sker ret meget på Nordfyn.
Tilføj sprogoversættelser .

Tryk ”Godkend"
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Upload billeder/ikon

Ving af for at godkende betingelserne.

Tryk på ”Vælg fil” og find det rigtige billede på
computeren.
Billedet skal være i ”liggende/vandret” format
og af tilstrækkelig opløsning. Hvis billedet beskæres i størrelsen 1024*576 ser det ordentligt ud.
Når du har valgt billedet, trykker du på ”upload
billedet”.
Gentages for hvert billede.
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Tryk her, når du er færdig
med at uploade billeder.
Du kommer nu tilbage til
tidligere skærmbillede.

Tilføj sprogoversættelser
Indtast både overskrift og kort beskrivelse på tysk og engelsk.
Husk at gøre opmærksom på, hvis der kun tales dansk.

Tryk ”Videre”
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Du kommer nu tilbage til tidligere skærmbillede.
Hvis alt er tjekket igennem trykkes ”Godkend”
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Tryk ”Godkend"

Hvis du har indtastet et arrangement som finder
sted flere gange på året, har du nu her mulighed
for at indtaste flere datoer

Når du opretter samme arrangement på flere datoer, skal billedet
også lægges ind igen hver gang du opretter en ny dato.
(Kultunaut arbejder på at gøre dette meget nemmere)

www.kultunaut.dk
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Opret sted
Indtast de påkrævede oplysninger – aftal evt. med stedets ejer, at de
opretter stedet. Ellers undlad den generelle beskrivelse.

Ving af i "opret (...)"
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Tryk ”Videre”

Tryk ”Godkend"

Opret arrangør eller forening

Arrangementer, datoer mv. bør
ikke indtastes her, da begivenheder skal indtastes separat.
Indtast således kun generelle oplysninger om arrangøren, der kan
stå i databasen i længere tid.

Brug adressen på det sted arrangementet holdes, hvor man kan
forvente at få oplysninger om arrangementet og evt. købe billetter.
F.eks.
Bogense Bolværksorkester
Otterup Hotel
Jernbanegade 2
5450 Otterup

Tryk ”Videre”
Ving af i "opret (...)"

Tryk ”Godkend"

Så kom du i mål!
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Facebook begivenhed for
forenings- og virksomhedssider
Hvis din forening eller virksomhed har
en Facebookside og ikke en gruppe, så
har du også mulighed for at oprette et
gratis arrangement på Facebook.
En begivenhed kan være med til at
tiltrække opmærksomhed og skabe
værdi for din forening eller virksomhed.
Det er en rigtig god idé, at folk bliver
gjort opmærksom på din begivenhed
på flere måder.
I en Facebookbegivenhed kan du invitere
dine følgere og dit netværk til din
begivenhed. Du kan også få dit netværk
til at dele begivenheden ud, og derved
nå en ”ring i vandet” effekt, så
begivenheden kommer rigtig langt ud.
Hvis folk skriver, at de er interesseret
eller deltager i din begivenhed, så får
den interesserets netværk et opslag ud
i deres nyheder om at den interesseret i
deres netværk vil deltage i en
begivenhed, og derved eksponeres
en større gruppe for din begivenhed
helt gratis.
Dog skal det også nævnes at du har
mullighed for at booste begivenheden,
hvis du allerede har tilknyttet en
annoncekonto til din virksomhedsside.
Sådan ser en begivenhed ud, når en i dit
netværk er interesseret i en begivenhed.
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Opret en begivenhed på Facebook
Først gå ind på din side på Facebook.
Klik derefter på Opret en begivenhed
øverst på din sides tidslinje.

Tilføj bagefter et begivenhedsbille (1200x 628 pisels), og angiv navn for begivenheden,
lokation, tildspunkt og frekvens (én gang, hver tirsdag osv.) Du kan tilføje ekstra detaljer om
din beginvehd: webadresse til billetter, medorganisatoer (hvis andre sider er medarrangør),
beskrivelse af begivenheden.

Husk at trykke offentligør, og derefter
kan du invitere dit netværk til
begivenheden.
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Rediger en begivenhed på Facebook
Hvis du vil rediger en begivenhed efter du har oprettet den. Så gør følgende:
● Først gå ind på din side på Facebook. Klik på Begivenheder til venstre på siden.
● Klik dernæst på navnet på den begivenhed, som du vil ændre.
● Klik dernæst på Rediger.
● Nu kan du redigere begivenheden. Husk at trykke Gem til sidst.

Promoverer en begivenhed på Facebook
Hvis du vil promoverer en begivenhed efter du har oprettet den. Så gør følgende:
● Først gå ind på din side på Facebook. Klik på Begivenheder til venstre på siden.
● Klik dernæst på navnet på den begivenhed, og tryk boost.
● Nu kan du vælge målsætning, målgruppe, billede, tekst og pris på din promovering.
● Nu kan du redigere begivenheden. Husk at trykke Gem til sidst.
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Den digitale hotline

Ina Vildbæk Larsen
Webmaster
 6196 0567
 ina@neet.dk

Ida Sejer Clausen
Social Media - ansvarlig
 6196 0568
 idse@neet.dk

- Sammen kan vi det hele!

BLIV MEDLEM
Med over 600 medlemmer
i ryggen har vi en kraftfuld
stemme både internt og eksternt i kommunen - vi står
stærkt, fordi vi står sammen.

Bliv en del af et aktivt netværk,
der støtter op om erhvervslivet,
turismen og events på Nordfyn.
Er du interesseret, så kontakt os
for en uforpligtende snak – det
er en investering i fremtiden.

Ring på 6388 2030 eller skriv til info@neet.dk.
Mød Nordfyns Erhverv og Turisme på Facebook og LinkedIn

Ingen kan alt, alle kan meget – sammen kan vi det hele.

