ATT PUBLICERA EVENEMANG PÅ ROSLAGEN.SE
Fyll i evenemangsformuläret som du når via denna länk
Formuläret fungerar bäst i webbläsaren Google chrome eller Microsofts nya webbläsare Edge.

1. Namn: Ange namnet på ditt evenemang. Använd inte citationstecken i din rubrik
2. Ingress: Skriv en kort ingress som sammanfattar evenemanget och lockar besökaren att läsa mer.
3. Beskrivning: Beskriv ditt evenemang. Vad kan besökaren förvänta sig?






Prisinformation: Ange information om kostnader; entréavgift, fri entré, biljettpris
Åldersgräns: Ange bara om det finns en åldersgräns. Annars lämna fältet tomt.
Price from Translatable: Lämna detta fält tomt
Prisbeskrivning: Lämna detta fält tomt



Fyll i de kontaktuppgifter som du vill ska synas på webbplatsen.
Ange landskod +46 när du fyller i telefonnumret.



Hoppa över fältet för latitud och longitud. Denna information fylls i automatiskt med hjälp av
adressuppgifterna.



Här laddar du upp en eller flera bilder som visar ditt evenemang. Ditt evenemang måste ha
en bild för att kunna visas i kalendern. Bilden ska vara cirka 2 MB och minst 1350 pixlar bred.
Som uppgiftslämnare ansvarar du för att fotografen gett sitt godkännande att bilderna får
användas utan kostnad. Du ansvarar också för att eventuella personer som syns på bilderna
har gett sitt godkännande för publicering på roslagen.se



Här fyller du i vilken arena evenemanget äger rum på, samt tid och datum. Om arenan inte
visas i listan kan du välja ”Ingen arena vald”. Då fyller du istället in namn på arenan och
fullständig adress i rutan ”Dold information” längst ner i formuläret.



I kalendern ser du de datum du valt och kan dubbelkolla så att informationen är korrekt. Om
ditt evenemang återkommer vid flera datum kryssar du i rutan ”Recurring”. Klicka sedan på
det rosa fältet för att fylla i slutdatum.



Välj de attribut som passar in på ditt evenemang.



Fyll i eventuella länkar som kan ge besökaren mer information om evenemanget.
Till exempel arrangörens webbplats och FB-sida.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring formuläret!
Tel: 0767-650 660
E-post: info@visitroslagen.se

