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Dessa projekt som erhåller finansiellt stöd från Kulturhuvudstaden men inga
producent- eller projektledarresurser, ingår i de övergripande informations- och
marknadsföringsaktiviteterna, se sammanfattning av kommunikationsplan.

Som motprestation for denna marknadsföring ska varje stödprojekt enligt avtal folja
den särskilda manual for exponering av Kulturhuvudstadens grafiska profil i de
trycksaker, annonser och skyltar som framställs för projektet, se Grafiska riktiinjer.
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l\{arknadgföri4glsplan fiir Kulturhuvudstadsåret'98

Förbundet har cirka 100-000 kronor över till marknads{tiring'

Ptpsrom.
Vi råiknar med att 40.000 kronor ska gå till program' Två program behöver troligfvis

,.y"f."r; ett vinter/vår- och eu sommai/höstprogram' Eller om vi fbrsöker trycka upp

ett vårlsommarprogram med så mycket höstaktiviteter som vi vet om'

Frågor:
[lur rnånga?

Hur ska programmen sPridas?

Viiken t<vatitetZ En positiv? Allmän? Seriös? Fullmatad?

Ska vi läggaut program på Centralen och på Arlanda? 
-

Uur Zf, ae-tl futturlruset? I Stockholm Infonnation Center?

Om det blir skyltar i parken med tillhöraade brevlåcla'kanvi lägga program dåir?

Slutsats:
E, ent et och slagkraftig framsida' kanske ett frågetecken eller bild från parken'

'fexten inuti ska vara utlfiirlig och'berättande' Svartvitt går bra om vi anviinder bra

bilder/illustrationer som lättar upp'

Vi ,t u satsa på att lägga ut den på hotellirestauranger/ turistattraktioner inne i parken'

Även liknande stailei-utanftir pärken' Vi kan även lägga programmet på de nordiska

resebyråema och i Sverigehusåt. Programmen måste också vara tillgiingliga på

Arlanda, Centralstationen och Kulturhuvudstadsårets informationskiosker'

Åtfischer och flvsblad ,

Vicl större evenemang kan vi göra och trycka egna affischer/flygblad'

Ilet blir svtut text på fiirgat A4 papper'

l)e ska spridas ut genonivåra medlemsorganisationer' som kan trycka upp flera om

det skulle behövas.

ian* upp på anslagstavlor, i portar och ev' spridas på skolor'

Infor vinterfesten kan vi fä med aktiviteten i stadsdelsn?imndenas sportlovsprogram'

Ok med Norrmalm som annonserar i Vi i Vasastan' Och i samband med vinterfesten

borde vi också ordna med en presslunch' Där inbjudna joumalister kan få material om

purL.", oss och vår verksamhit unrler kulturhuvudstadsaret'( Nytryck av vårt eget

infoblad?)

Kalendarium
ffirn"r 

"rkså 
att ta kontakt med de (kalendarium)'oevenemangspresentatörer" som

tinns pa tidningar/radio och T'V' T ex DN, SvD' Radio Stockholm och TV Stockholm'

Månadskatalqe
ffi[r*art".1såret'98 ger ut en månadskatalog som distribueras via DN' i den kan

vi få med alla de pr.',gru*lunkter som sker under viss månad' (Jag har låimnat in

uppgifter ftir februari, m.ars och april'

Vvkort

ffi, det finns några foretag som sysslar med gratis rrykort' jag har ffitt en uppgift

om cirka 40.000:- tör en omgång'
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Press
Z,ili*f* i landsortstidningar borde vara en utväg, Vi har eu kontakt på

featureavdelningen på nl-f ( forenade lanclsortstidningar) chefen fi)r avd' Torbjörn

Ivarsson.
Utliindsk press vore också ett alternativ' (Har Henrik skaffat några kontakter vid sina

besök utomlands?)
Vi kan också ta kontakt med journalister på tidningarna Turist och Sveriges natur för

att be dem att skriva om Parken
Pressmedclelanden ska vi vara försiktiga med' Endast vid starten eller vid våra större

evenemang kan det vara effektfullt

Medlemmarna
ffiaforeningarnaochsetillattdeskriverisinaftireningsblad.program
och hemsidor.

övriet
E.rTo-ntukt på SL vore bra. Extra körningar eller specitrlturer vid till exempel

invigningen och höstfesten. De kan då skriva om detta på sin sida i Metro'

Frågor:
Huiska vi fä foreningama att medverka akti'vt? Det är omstärrdligt att ringa runt till alla'
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Projekt Föreningslivets Nationalstadspark, Kulturhuvudstadsåret'98

Budget för 1998: 400 000:-

Budget Kostnader

Lön: 12 mån + soc.avg. 260 000:- 254 A64-

Telefon 15 000:-

Administration 20 000:-

Annonser 40 000:-

Broschyr m.m. 25 000:-

Ad till program 20 000:-

Konferenser/möten 5 000:-

Reserv 15 000:-

Summa 400 000:-

t

L

L



L

L

Saltsjobygdens Naturskyddsförening

Samfundet St Edk

S egelsällskapet Brunnsviken

Segelsällskapet Vega

Sofra Hembygds forening

Stallmästargårdens båtsällskap

Stiftelsen Rosendals T räd,gärdar

Stockholms Fältrittklubb

Stockholms läns hembygdsförbund

Stockholm Mamthon

S tockholms Naturs§dds förening

Stockholms Orienteringsfötbund

Stockholms Ornitologiska fötening

Stockholms Vandrarförening

Sundblöergs Hembygds förening

Svenska Turistföreningen Stockholmskretsen

Svenska CykelsällskaPet

Symbios

Södermalmsparkens Vänner

Ukiksdals Hembygdsförening

Vårt Stockholm

I fiirbundets styrgrupp ingåt Richard Muraf, Bitgitta Betgquist, Christer
Grunder och Mada Karlsson
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Medlemmat i Fötbundet Iiit Ekoparken

Beller,'ueförbundet

Bergianska Trädgårdens Vänner

Bergshamra föt illa

B ergshamra koloniförening

Confidencen

D jurgarden-T illa Vättan miliös§ddsförening

Diurgatdens hembYgds förening

Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund

Friskis o Svettis

Fältbiologema i Stockholm

Föreningen Ekhagen

Föreningen Natur och Samhälle i Norden

Föteningen Stockholms Auktorisetade Guider

Föreningen Stota Skuggan

Föreningen År.entYrama

Haga-Brunnsvikens Vänner

Hembygds föreningen å N orrmalm

Hembygdsföteningen Östermalm

Hyresgästföreningen Norrmalmsavdelrringen

Hytesgåstföteningen på Östermalm

Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Naturs§ddsföreningen i Sollentuna

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg

Norra Diurgåtdens Vänner

Picknick-klubben
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Projekt Föreningslivets Nationalstadspark, Kultu rhuvudstadsåret'98
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