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 her 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.
Husk derfor at skrive det ned
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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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Tryk Ja til ”Vis avanceret formular” og
nedenstående formular kommer frem.
Skriv en kort, præcis og beskrivende
overskrift. (Max. 40 tegn)
- Ingen anførselstegn.
- Undgå overskrifter med kun store
bogstaver.
Hvis arrangementet er relevant for andre
end danskere, så tryk ja til at indtaste
oversættelse – husk at knap 25% af vores
turister er tyskere og stort kun taler tysk.

Er det et dagsarrangement er start- og slutdato
den samme.

Vælg starttidspunkt og indtast sluttidspunkt
manuelt.

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 til sidst i guiden.
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Indtast noget af stedet. Hvis stedet
allerede findes, så vælg det på listen. Ellers
tryk på ”opret et nyt sted →”
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.

Hvis arrangør og sted ikke er den samme,
trykkes ja til ”Opret særskilt arrangør”.

Med mindre du benytter KultuNauts
bookingplatform vælges
Indtast herefter pris – husk Kr eller ving af i
”Gratis adgang”

Angiv en kategori, som arrangementet skal
kunne søges frem under.

Hvis arrangementet henvender sig til en bestemt
aldersgruppe, vælges det her.
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Beskriv kort arrangementet – skriv det
vigtigste først. Det er vigtigt, at de første
255 tegn kan forstås selvstændigt, da det
kun er dem, der bliver synlige langt de
fleste steder. Vil du skrive mere om
arrangementet skrives det i feltet ”Lang
beskrivelse af arrangementet”.
Angiv evt. om arrangementet kræver
tilmelding, og hvor man i så fald tilmelder
sig.

Hvis arrangementet er relevant for andre
end danskere, så indtast oversættelse –
husk at knap 25% af vores turister er
tyskere og stort kun taler tysk.
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Indtast hjemmeside, hvor der kan findes mere
information om arrangementet. Vær
opmærksom på, at der ikke kommer til at stå
http:// to gange.

Tryk på ”Jeg har læst og godkendt” og du
kan nu få lov at trække et billede ind.
Billedet skal være i liggende/horisontalt
format og fylde min. 500 kb. Det skal være
et billede uden tekst – dvs. at en plakat
ikke fungerer.
Lægges der ikke billede på, kommer
arrangementet ikke med på VisitNordfyns
platforme.

Herefter trykker du

Tryk ”Videre”

og dernæst

og frem kommer denne formular:
Her står den dato, du allerede har tastet
ind. Afholder du samme arrangement på
flere datoer og/eller tider, indtaster du
dem ved at trykke på ”Ret eller tilføj ekstra
dato”
Til sidst trykkes ”Gem og afslut”.
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