SE TIL AT ARRANGEMENTET DITT
FÅR DEN RETTE PRESENTASJONEN
1. Fyll ut Del 2 av påmeldingen til trykt program
2. Registrer arrangementet på TRDevents.no

TRYKT PROGRAMHEFTE
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Det trykte programheftet fungerer som publikums
fysiske håndbok til Kulturnatten. Den gir oversikt over
alle arrangementer med den viktigste informasjonen
og plassering på kart. I tillegg til tips og annen praktisk
informasjon.
Hvert arrangement får en egen oppføring i programheftet.
Tips:
1. Ha en tittel som både beskriver arrangementet og
som gjør publikum nygjerrig. Husk å benytte samme
tittel på arrangementet i andre kanaler.
2. Unngå å gjenta samme informasjon flere ganger.
3. Ha et beskrivende bilde. Publikum blir mer inspirert
av å se hva de kan oppleve, enn en logo.

I tillegg får arangementet ditt ikoner
basert på informasjonen du sender inn.
Plassering på kart
Familie/barnevennlig arrangement
Alle arrangører vil få mulighet
til å lese korrektur på sin egen
oppføring i det trykte programheftet.
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Krever forhåndsbooking
Aldersgrense

DIGITALT PROGRAM PÅ KULTURNATT-TRONDHEIM.NO
På Kulturnatt sine hjemmesider ligger hele
programmet digitalt. Programmet hentes
automtisk fra event-nettstedet www.trdevents.no.

Arrangement

trdevents.no

Kulturnatttrondheim.no

Det er arrangøren sitt ansvar å registrere sine
arrangementer på www.trdevents.no.
Slik gjør du:
1. går til www.trdevents.no.
2. Trykk på logg inn hvis du har en bruker fra før
eller registrer deg hvis du ikke har det.
(Tips: Huk av for “husk meg”)
3. Når du er innlogget trykker du på legg til et
arrangement og fyller inn den nødvendige
informasjonen. Husk å oversette til engelsk også.
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Nettsiden er mobiltilpasset og du har
mer tekstplass enn i programheftet.

Ved å registrere ditt
eget arrangement har
du tilgang til å endre
på innholdet selv,
når som helst!

4. OBS! Merk ditt arrangement som en
del av Kulturnatt Trondheim 2018 under
festivalalternativer. Illustrert på bilde under:

Når arrangementet er lagret vil det etter ca 15
minutter bli synlig på Kulturnatt sine nettsider
under Program. Det kan være lurt å sjekke dette.
Skal du gjøre endringer?
Logg inn på www.trdevents.no og du vil få opp en
oversikt over dine registrerte arrangementer.
Du kan både endre innholdet og duplisere
arrangementet. Illustrert på bilde under:
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