Se till att din målgrupp har
full koll på dina evenemang!
SÅ HÄR FUNKAR alltomvästerbotten.se
Publicera ditt evenemang helt kostnadsfritt i vårt öppna kalendarium. För att ge
publiceringen extra effekt ger vi dig möjligheten att även addera bild och köpa
placering, så kallat sponsrat inlägg. Önskar du dessutom att evenemanget ska
annonseras i VK/Folkbladet erbjuder vi även den möjligheten.
Alltomvästerbotten.se är ett unikt samarbete mellan mediehusen VK Media och
Norran där vi tillsammans skapar en gemensam kalender över allt som händer i
vårt län. Vi samlar allt på ett ställe. Och tillsammans erbjuder vi alla nyfikna full
koll på Västerbotten.

Gå in på alltomvästerbotten.se och marknadsför
ditt kommande evenemang redan i dag!
PRISLISTA FÖR PUBLICERING
på alltomvästerbotten.se

Evenemang med enbart text	    0 kr
Evenemang med text och bild
200 kr
Sponsrat evenemang med text, bild* 500 kr
Tillval: Print, radannons (ej bild) med
max 300 tecken publiceras i
VK/Folkbladet, 1 införande
300 kr
Alla priser är exklusive moms.

Kontakta vår kundservice på 090-17 61 00 eller
evenemang@vk.se så hjälper vi till.

*Ditt evenemang har prioriterad sortering.
Förses med en sponsrad banner.

Enkel navigering

Skapa evenemang

Logga in

Enkel och tydlig navigering med

Här skapar du ditt konto, skriver

Här kan du se allt du lagt in.

sökfunktion gör att ditt evenemang

text och laddar upp ev bilder. Betala

Ändra. Välja bild som tillval

blir lätt att hitta geografiskt

enkelt via faktura eller kreditkort

eller sponsra ditt evenemang.

Loppis
Söndag 14 December kl 09-14
Stort som litet. Allt ryms här. Många evenemang som berikar våra liv kan
vara förvillande enkla, men ändå kul
att besöka.

Matmarknad
Torsdag 18 December kl 10-21
Vinprovning med besök från vindistrikt
eller matmarknad med fokus på närodlat?
Vad har du för välsmakande evenemang
på gång?

Fotboll
Tisdag 16 December kl 19
När kan vi jubla tillsammans nästa gång?
Fotboll, hockey eller innebandy?
Västerbottens utbud av elitidrott är brett
och passionerat.
Sport & fritid

Utställning
Lördag 13 December kl 12-17
Kulturen är en viktig del av vår tradition,
våra rötter. Bjud in fler och låt oss uppleva
kulturen i alla dess former tillsammans.

Sponsrat evenemang med
text, bild och placering

Evenemang med
text och bild

Evenemang med
enbart text

För 500 kronor/vecka så garanteras du en
maximal exponering av ditt evenemang
överst i flödet. Evenemanget exponeras
också på vk.se/folkbladet.nu startsidor.

För 200 kronor får du publicera en
bild till ditt evenemang som gör
det attraktivare på sajten

Helt gratis kan du göra ditt
evenemang sökbart och
tillgängligt för alla.

