Användarmanual och policy för
Göteborgs Evenemangskalender på goteborg.com
Policy
- Evenemangen får inte vara för små och lokala, utan ska vända sig till internationella besökare
i första hand, men även nationella, som vill besöka Göteborg.
- De ska vara av större karaktär, vara en reseanledning och skapa gästnätter.
- Evenemanget får inte kosta tusentals kronor.
- Göteborg & Co förbehåller sig rätten att justera text och bild till evenemanget.
Allmänna skrivregler
- Undvik floskler och superlativ.
- Använd inte versaler i rubrik, ingress eller brödtext.
- Använd direkt du-tilltal.
- Tänk på att goteborg.com är avsändare för informationen. Du kan alltså inte skriva
”vi erbjuder” eller ”Välkommen till” och liknande i din information.
- Upprepa inte samma information i flera fält, till exempel i ingress och beskrivning.
Användarvillkor
- Du har fått ett personligt inlogg av oss redaktörer på goteborg.com. Är ni flera på samma
arena som vill använda kalendern, skapar vi er var sitt. Kom ihåg att meddela oss om du slutar,
vi skapar då ett nytt konto till din efterträdare.
Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig! Vi nås enklast på
evenemangskalendern@goteborg.com.
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Instruktion för att lägga in evenemang på
goteborg.com

Adressen till sidan för att skapa
evenemang är:
www.goteborg.com/createevent
Du kan även nå denna sidan från
goteborg.com (längst ner i
sidfoten).
Du loggar in med de uppgifter du
fått av oss.

SV – Klicka här och du kan växla mellan
svenska och engelska. Skriv in på
engelska om evenemanget är relevant
för en engelskspråkig publik.

Evenemangets namn

Tagline: En mening som ska ge info
om Vad det är och Var det är. Ange en
genre, t ex konsert och arenans namn.
Ex: Live konsert på Pustervik

Ingress: Ca två meningar. Som kort och
kärnfullt beskriver evenemanget.

Huvudinnehåll: Beskrivning av
evenemanget. Dela gärna upp texten i
kortare stycken med ett mellanrum.

Allmänna skrivregler
•
•
•
•

Undvik floskler och superlativ.
Använd inte versaler i rubrik, ingress eller brödtext.
Använd direkt du-tilltal.
Tänk på att goteborg.com är avsändare för informationen. Du kan alltså inte skriva ”vi
erbjuder” eller ” Välkommen till” och liknande i din information.
• Upprepa inte samma information i flera fält, t ex ingress och huvudinnehåll.
• Vi anger ej prisuppgifter i evenemanget.

Lägg in den länk där man kan läsa mer
om evenemanget och eventuellt boka.

Ange platsen där evenemanget äger
rum, t ex. ”Scandinavium”

Följ anvisningen här för att ladda upp
en bild. Bilden omformateras för att
passa olika plattformar:
Toppbilden syns högst upp på
evenemangets sida på dator och i
mobila enheter.
Listbilden syns vid olika sökningar på
samma enheter som ovan.

Välj Enstaka händelse om du vill lägga
in ett datum åt gången. Det kan vara
ett eller flera.
Välj period om evenemanget upprepas
under flera datum på samma
veckodagar och klockslag. Olika
perioder lägger du till en efter en.
Du måste alltid klicka i veckodagarna
då du lägger till en Period.
Obs, kontrollera alltid att rätt
veckodagar är iklickade vid varje ny
period du lägger till.
Du kan även kombinera enstaka
händelser och perioder.
För varje enstaka händelse eller
period som du har fyllt i klickar du på
knappen ”Lägg till tid”. Då ser du att
kalendern fylls på med de tider du
angett.

Kommentar - Du har möjlighet att
skriva en kommentar till ett visst
datum.
Den visas när en besökare klickar på
den aktuella dagen i kalendern.

Obs! Tänk på att inte lägga in stängda
dagar!
Om du vill ta bort eller ändra specifika
datum efter att det att datumen är
inlagda i kalendern, t ex helgdagar,
klickar du på ett specifikt datum, då
visas den dagen i det blå fältet. Du har
då möjlighet att ta bort endast det
datumet genom att klicka på
”soptunnan” . Du kan också skriva en
liten kommentar, klicka då på
”pennan”.

När du är nöjd med ditt evenemang,
när alla fält är ifyllda och datumen är
korrekta, klickar du på knappen ”Skapa
evenemang”.

Du får en uppmaning och fråga om du
är säker på att evenemanget är
korrekt. Här har du alltså möjlighet att
klicka på Avbryt.

När du har klickat på OK så skickas ditt
evenemang till oss redaktörer på
Evenemangskalendern på
goteborg.com
Där kommer bilderna och texten att
granskas innan evenemanget
publiceras.

