Hej!
Har din förening, organisation eller institution en aktivitet för barn och unga under höstlovet?
Höstlovet infaller vecka 44 (en del program startar helgen veckan före, alltså 27 oktober till 5
november), och för att kunna ge en bra överblick över höstlovets aktiviteter sammanställer
Varbergs kommun ett digitalt program på www.varberg.se/lov. Lovprogrammet marknadsförs
sedan genom bland annat nyheter på kommunens webbplats, pressutskick, affischer, sociala
medier och utskick till elever och skolor. Alla arrangörer tar också ett gemensamt ansvar för
att marknadsföra lovprogrammet i sina egna kanaler.
Vill ni vara med?
Lägg in aktiviteten i evenemangskalendern på Visit Varberg senast onsdag 1 oktober för att
komma med i lovprogrammet. Adressen till evenemangskalendern där ni själva registrerar er
aktivitet är: http://bit.ly/2gFh253
Om er aktivitet läggs in efter deadline den 1 oktober kan vi tyvärr inte garantera plats i
program och marknadsföringsinsatser.
Använd ordet "lov" i rubriken
För att er aktivitet ska hamna rätt är det viktigt att det redan i rubriken framgår att det är en
lov-aktivitet. Skriv exempelvis ”Höstlov: prova på XXX” eller ”Höstlov: visning av XXX” i
rubriken. Beskriv er aktivitet utförligt. Ange exempelvis eventuella åldersgränser, om man
behöver föranmäla sig eller om man ska man ha med sig något speciellt.
Kan alla vara med?
Glöm inte att uppge ifall aktiviteten fungerar för barn och unga med funktionsvariationer, t ex
om lokalen är tillgänglighetsanpassad, och om aktiviteten sker i stor eller liten grupp.
Ladda gärna upp en bild för att illustrera er aktivitet. Bilden ska vara i liggande format och
med god upplösning. Vi har även att ha en ”höstlovsbild” som finns med på affischen och i all
kommunikation, hör av er om ni vill ha tillgång till den.
#lovivarberg
Använd hashtaggen #lovivarberg när ni själva marknadsför era aktiviteter. Ett annat tips för
att nå många är att ni som har en Facebook-sida för er förening/organisation skapar event
för er aktivitet.
Tillsammans skapar vi ett roligt höstlov för barn och unga i Varberg!

För mer information och frågor kontakta:
Sofie Brinkmo, Varbergs kommun
E-post: sofie.brinkmo@varberg.se
Telefon: 070 - 885 82 56

