Välkommen med
redaktionellt material till

Upptäcktsresan!

Genom Upptäcktsresan når du
som medlem i Svenskt Kulturarv stora målgrupper tack vare
den höga upplagan och breda
spridningen.
Upptäcktsresan är gratis för
ert medlemsmuseum att
synas i.
Den finansieras helt genom
intäkter från Kulturarvskortet.
Upptäcktsresan hämtas gratis
på:
• Medlemsmuseerna
• Turistbyråer som säljer
Kulturarvskortet
• Bibliotek

NYTT 2016!
Upptäcktsresan har bestått av
en ”landskapsdel” och en faktaspäckad ”katalogdel” de sk Faktasidorna längst bak. 2016 gör
vi på ett annat sätt; inom varje
landskap kommer de tillfälliga
utställningarna med bra bildmaterial att lyftas fram precis som
nu. I slutet av varje lanskapsdel
lägger vi in samtliga besöksmål
med text och bild. Dvs, det som
var faktadelen flyttas fram så
att ALLA medlemmar får en kort
beskrivning med bild, vad Kulturarvskortet ger och med samma
symboler som i gamla faktadelen.
Utrymmet kommer att motsvara
ett s.k ”Bo & Äta-tips” och rymma
nio besöksmål per sida.
Uppgifterna till dessa korta
presentationer behöver du inte
skicka in, de hämtar vi från hemsidan svensktkulturarv.se. För
övrigt hänvisar vi till appen för
aktuella öppettider mm så det är
mycket viktigt att du uppdaterar
hemsidan – då uppdateras appen
automatiskt!
Du som vill synas mer!
Lämna text och bildmaterial om
tillfälliga utställningen och/eller
evenemang som pågår fr o m
1 juni 2016 senast 29 januari!
Och snälla – ge oss snygga bilder!

Så här ska det se ut:
En text som är högst en halv A4
med dubbelt radavstånd.
Texten ska inte vara formaterad
och den ska inte skrivas som en
annons, utan skriv objektivt.
ALLA manus ska medföljas av bild
(som givetvis är fri att publiceras)
med bildtext och angiven fotograf.
OBS! Bildtext och fotograf ska stå
i samma dokument som texten,
som lämnas i Word eller klistras
in i e-postmeddelandet. Bilder
ska vara i 300 dpi och kan skickas
med e-post (om de understiger
10 Mb), via Sprend eller dylikt
eller också hämtar vi dem i ert
pressrum om ni ger oss lösen.
Text med bildtext och fotograf i
samma dokument + Bifogad bild
= Komplett underlag!
Skickas
till:
lena@svensktkulturarv.se senast
29 januari.
Annons?
Om du vill annonsera har medlemmar i Svenskt Kulturarv 25%
rabatt på annonser. Boka hos
teresa@svensktkulturarv.se
senast 9 mars.

Materialadress: lena@svensktkulturarv.se

Senast 29 januari!

