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Till alla proiekt inom
Stockholm - Europas Kulturhuvudstad '98

Marknadsföringsinsatser från Kulturhuvudstadsåret

Här följer en kort redogörelse samt hållpunkter för den övergripande.
projektmarknadsföringå under Kulturhuvudstadsåret. För att vi ska kunna
maiknadsf.öra alla proJekt krävs det att ni kontinuerligt uppdaterar förändringg.
direkt till respektivä piog.amsekreterare. Vi ber er ocllså ait alltid vända er till dem

med ytterligare frågor.

Annonsering i dagspress under '98
Varje vecka-und"i igg} annonserar vi ett utdrag ur veckans program i Dagens

Nyheter, Svenska Dagbladet och Metro. Urvalei görs i samarbete med
programavdelningen.

Annonser varje fredag i:
Dagens Nyheter, På Stan-bilagan: 1/1 sida färg
Svenska Dagbladet, Ciry-bilagan: 1,12 sida sv/v
Metro: 1/2 sida svlv

Programtidningen Stockholm'98
V"tj. månad p"rod.r..rrs programtidningen Stockholm '98 som innehåller artiklar
,r*i .tt kalenäariu- *.d tid-, plats och-pris för månadens program' Tidningen
trycks i 7OO 000 ex, varav 500 b00 på svänsk1 9.h 200 000 på engelska'

Cä +OO 000 ex samdistribueras *.d-Drg.ns Nyheter. Den finns även bl a på

museer, teatrar, bibliotek samt på vårt InfoCenter.
Å;;i-i",r*;;;;ä; ,u ,* sprida iidt i.,g., eller vill beställa fler exemplar, kontakta
Monica Jörgensen på telefon 08-698 1920.

Vid förändringar och tillägg i projekten, lämnas material till re.spektive

programsekreier"... Nedå"ståände datum är sista inlämningsdatum för
profiru*tidningen. Februarinumret har precis kommit ut och marsnumret är under

proä,rktion. OEs! Produktionstiden för programtidningarna är ca 2 månader'
Eventuella friköpta bilder måste lämnas samtidigt.
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Stockholm - Cultural Capital of Europe 1998

Västra Trädgårdsgatan 2

Mailing address: Box 16398

SE-103 27 Stockholm, Sweden

Telephone: +46-8-698 1998

Fax: +46'8-698 1999

lnternet: www.kultur9S.stockholm.se

Org. nr: 556054-3505
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Informations- och
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L6 mars
20 april
18 maj
22 jani
20 juli
17 augusti
21 september

1.6 feb

Biljetter
Alla projekt kan sälja sina biljetter via InfoCentret. Detta gåller såväl er med
datoriserade biljettsystem som er med lösbiljetter. Var gärna ute i god tid då
hanteringen kräver god framförhåltning. Ju tidigare ni förser oss Åed biljetter, desto L
fler kan vi sälja! Kontakta Anna Österberg, biljettansvarig, på telefon 08-698 1.91.1.

F,venemangsdatabas med information om projekten finns på Internet. Uppdateringar
sker minst en gång dagligen, så meddela öss så fort ni har ny information! Ni kan
länka era hemiidår till oss, Iiksom vi kan länka vår till era. För uppdatering och L
länkningar till egna hemsidor, kontakta respektive programsekreterare. Adressen
är: www.stockholm98.se

Annonserbiudande
Bifogat finner ni ett erbjudande från dagens Nyheters annonsavdelning. Erbjudandet
är exklusivt för Kulturhuvudstadsårets projekt. Kom ihåg att noga ange projektets
namn, eventuella nummer och hamn för att underlätta annonsavdelningens arbete!

Vi bifogar också information angående hantering om projektens egna trycksaker på
Infocenter Stockholm '98 samt talong för uppbokning av kulturaktivister.
En separat lista över kontaktpersoner på programavdelningen bifogas också.
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