
VEJEN TIL SYNLIGHED
FÅ DIT KULTUR- OG FRITIDSARRANGEMENT PÅ KULTUNAUT
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SÅDAN KOMMER DU IND 

Klik dig ind via  
”Hvad skal vi lave i dag?”  
på destinationsjaelland.dk 
Klik på ”Opret event” for at 
sætte et arrangement i  
kalenderen.

KORT BESKRIVELSE
Gentag ikke overskriften. Alt, 
hvad brugeren skal vide, skal 
med her: hvor melder man 
sig til? Hvor købes der billet-
ter? Er der aldersbegræns-
ning?

STEDET
Måske er stedet, hvor arran-
gementet afholdes allerede 
registreret? Så kan du søge 
efter det. Ellers kan du opret-
tet stedet ved at følge linket.

ARRANGEMENTETS 
OVERSKRIFT
Sig hvad det handler om 
– skab nysgerrighed.

ALDERSGRUPPE
Du kan vælge ”primært for…” 
Er arrangementet for alle, 
eller har du angivet målgrup-
pen under den korte beskriv- 
else, kan du helt undlade at 
udfylde feltet.

GODKENDELSE 
AF DIT ARRANGEMENT
Fra du har indsendt dit 
arrangement til det godken-
des, kan der gå op til tre hver-
dage. Retter du i et eksiste-
rende arrangement, kan der 
gå op til tre hverdage, før 
arrangementet vises igen.

OPRET/LOGIN 
Har du ikke en profil i  
forvejen, følg vejledningen.
Har du en profil, Login

VÆLG KATEGORI 
Musik, Teater, Udstillinger, 
Børneevents, Gastronomi, 
Shopping, Marked/byfest, 
Ekskursion, Workshop, Natur.

ARRANGØR
Hvis arrangøren ikke fremgår 
af stedet, skal du tilføje en 
arrangør. Er der to eller flere 
arrangører: begge arrangører 
nævnes i den korte beskriv- 
else og arrangørfeltet  
udfyldes ikke.

STARTDATO OG TIDSPUNKT
Vælg datoen for arrangement- 
ets begyndelse. 
Tilføj en slutdato, hvis det varer 
mere end en enkelt dag.
Vælg det tidspunkt, hvor arran-
gementet finder sted. 
Hvis der er varierende tider, 
kan du skrive det i feltet.

LINK TIL 
ARRANGEMENTET
Skriv (kopier) adressen til en 
hjemmeside, hvor arrange-
mentet er omtalt.

GLÆD DIG
Nu er det bare at glæde dig 
over, at dit arrangement er 
synligt for en meget stor 
gruppe potentielle gæster.

God fornøjelse!
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