
Bilägges manual för informarion och marknadsföring av enskilda projekr
inom KHS '98:s program.

Genom.förande
En,scark.och professionellt urförd marknadsföi"g_ av kulturhuvudstadsårers program är
nödvändig för art nå Kulturhuvudsradsårers måI. Denna marknadsföring hrr sedän 

--- --
arbetet inleddes 19:4 inrikrats p-a arr nå en stor och bred pubiik i ScockÅ'olm, i ourig"
lander, i Norden, Europa och på vissa fjärrmarknader.

to

1. akdvirerer som innehålier en övergripande marknadsföring av kulcurhuvudstadsårer
som helhet och
2. akdviterer som inriktar sig på de enskiida projekren.

lVlarknads aktivireter
I de aktivireter so.m overgripande.marknadsför kulrurhuvudsradsårers program ingår arr
göra Kulturhuvudsraden.synlig i det offendiga rllmmer, am inform.r^ ,ri" irvcksakir)
programkaralog, månatliga programtidningär. evenernangsdacabas och informrrioni_
cenrer, 

"gt 
g! pressen service, am bearbeta olika segmenr av, arr göra biljerter till

kuiturhuvudstadens program optimalt dllgängliga,äm få månnisfor i sraden art känna sis
delaktiga i. denna järtesatsning på Stockholmi oit Sveriges kulturliv. Särskild ha"rv" ,[o"
tas till miljön och miljövänliga meroder väljas.

Publikarbete
Vår p-ublik kan indelas efrer besöksfrekvens ri1l kuiturella evenemang, i åldersgrupper
och efter geografisk hemvist.

Barn och ungdom
Skolorna och de organisationer som arbetar med barn och ungdom är viktiga samarbets-
partn€rs för Kulturhuvudsraden. Ivlarknadsföringen kommer itr nära r^*rib"tn med de
projekt inom programarbeter som syfrar dil ar göra barn och ungdomar delakriga.

Nya publikgrupper
Ett kraftfulit arbere kommer am göras för ar väcka em inuesse för kulruren hos nya
svenskar och den porentiella publik som sällan el1er aldrig besöker kulturevenemang.
Att samarbera med lokala företag, intresseorganisarioner, föreningslivet och Kulrur-
huvudstadens sponsorer för att sprida informätion om programmät och göra särskilda
biljemerbjudanden kommer 

^tt 
gå goda resultar.

I Srockholm efrersträvas ert nära samarbete med stadsdelsförvalrningarna, biblioteken,
skolorna och med landstinget. Sradens alla ansrällda är en vikdg mållrupp för infor-
mation inte minst för att skapa en "vi-känsla,, inför 1998.

Vänförening/Volontärer
I -början av L997 inleds arbetet med att forma en vänförening för Kulturhuvud.staden.
Vänförenilgen kommer am bestå både av dern som vill vara äkdu" (volonrärer) och av
dem som föredrar arr vara passiva moftagare av information och särskild.a erbjud.anden.
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Utlandet
Samarberet med urlandsmyndigheten är avgörande för art nå goda resultar i urlander.
Informarion sänds kontinuerligt ciil ambassader, konsuiat, handelskammarä,-'
Exportrådex och Turisrrådets areakonror. Presentationer av Kulrurhuvudstäd'&rs
program i urlander samc err riktar arbete mor uriändsk press försrärker bilden av
Stockholm'98. I samarbere med Srockholm Informations Service, DSAB och Turistrådet
deltar Kulturhuvudstad '98 i besöksnäringens mässor i Sverige och i urlandet
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