
Så här anmäler du ditt evenemang till 
evenemangskalendern på visiteksjo.se

Du som anordnar evenemang (för allmänheten) inom Eksjö kommun kan kostnadsfritt få din
information publicerad på visiteksjo.se! På visiteksjo.se samlas evenemang, upplevelser och 
tips om det mesta som har med platsen Eksjö att göra. En välfylld kalender hjälper till att 
skapa en attraktion som är viktig för att männsikor ska välja att flytta till, bo och verka i Eksjö!

• Information om evenemanget lämnar du på https://visiteksjo.se/anmaldittevenemang. 
• Evenemanget läggs in i evenemangskalendern av personalen på Eksjö Tourist Center.
• Evenemang som publiceras i evenemangskalendern kan även komma att delas på Visit 

Eksjös Facebook-sida, Visit Eksjös Instagram-konto och på eksjo.se.
• Kommunikationsavdelningen vid Eksjö kommun ansvarar för webbplatsens innehåll.
• Vid frågor eller vid ändringar i ditt evenemang kontakta turism@eksjo.se.

Exempel på hur evenemang presenteras på visiteksjo.se: 



Evenemangets namn: * 
Beskrivning: *
Åldersgräns:
Prisinformation: (Exempelvis entrépriser för vuxen och barn.)

Bild: 
(Bilden som bifogas ska vara minst 1024x1024 pixlar (högerklicka på bilden och välj egenskaper 
och information för att se bildstorleken). Bilden ska vara utan text och logotyp. Skicka i första 
hand in bilder som inte innehåller personer som går att identifiera. För att publicera bilder på 
visiteksjo.se som avbildar identifierbara personer krävs enligt dataskyddsförodningen ett 
samtycke från den/de personerna. Ta kontakt med turism@eksjo.se för samtyckesblankett. )

Copyright eller fotograf: (Om bilden kräver att fotografens namn är med.)

Önskar du hjälp med att hitta lämplig bild?

Datum och tid: * 
(Lämna gärna information om sluttid eller hur länge evenemanget beräknas pågå. 
Evenemanget avpubliceras automatiskt när det har ägt rum.)

Plats och adress för evenemanget: *
Arrangör kontaktperson: *
Arrangör telefonnummer: *
Arrangör e-post: *
Webbplats: (Det går även att länka till en Facebook-sida eller Instagram-konto.) 

Dina kontaktuppgifter: *

* Obligatorisk uppgift.

All inskickad information behandlas och kan komma att redigeras av Eksjö Tourist Center 
innan den publiceras på webbplatsen. Vi tar inte ansvar för felaktig information eller 
ändringar i evenemanget som inte meddelats till Eksjö Tourist Center.

Den här informationen behöver uppgiftslämnaren fylla i:


