
HEJ!

Årets Konstrundan närmar sig med stormsteg och här kommer en kort checklista för dig som ska delta.

• Kolla att uppgifterna i din profil är korrekta. Korrigera vid behov och hör av dig om du behöver  
hjälp med nåt.

• Sprid info om Konstrundan i ditt nätverk och dela ut tidningarna, affischerna och postkorten.  
Om du inte ännu hämtat/fått ditt material, var i kontakt med din regionkontakt nu!

• Idag skickar vi ut ett pressmeddelande – skicka det gärna vidare till dina mediakontakter.
• Gilla och dela och marknadsför dig själv och hela Konstrundan på sociala medier!  

Tagga gärna @konstrundan så vi ser inläggen.

           https://www.facebook.com/konstrundan

            https://www.instagram.com/konstrundan

• Skapa gärna ett eget FB evenemang och sätt in information om Konstrundan i lokala 
evenemangskalendrar. Gå in och gilla samt dela det officiella 
Konstrundan FB-evenemanget på -> https://fb.me/e/26kXwZd8E 

UNDER EVENEMANGET, LÖ–SÖ 3–4.9.2022 
• Var anträffbar i ditt arbetsrum lö–sö kl. 11–17. Berätta för besökarna om dig själv och ditt arbete.  

Passa på att marknadsföra dina kommande utställningar och projekt! Berätta om andra  
besökspunkter i närheten. 

• Räkna besökarantalet och meddela projektledaren genast på söndag 4.9 hur många  
besökare du haft: konstrundan.aboland@gmail.com eller sms till 044-977 0773. 

• Ha lotteriet och lotterna tydligt framme och uppmana… se nedan.

LOTTERIET 2022
• I årets Konstlotteri erbjuder vi upplevelser som vinster. Din uppgift är att ha lotteriet och lotterna  

tydligt framme och uppmana besökarna att delta i lotteriet. 
• Vinsterna finns på en affisch som vi postat dig förra veckan samt på tidningens bakpärm. Lotteriet  

är gratis för besökarna och de får fylla i en lott per besökspunkt. Ange tydligt vart de ifyllda  
lotterilapparna returneras (t.ex. en skål eller låda). Vi skickar dig 100 lotter och du kan  
också själv printa/kopiera flera från materialbanken på hemsidan. 

• Samla in lotterna och leverera / skicka dem senast fre 10.9 till din regionkontakt eller  
Konstrundan, Strandvägen 16 B, 21600 Pargas.

År 2022 ordnas Konstrundan i Finland för femtonde gången!
Hoppas att du får ett roligt och minnesvärt veckoslut 

och att du knyter många nya kontakter!

Lycka till med förberedelserna – och tag kontakt, om du undrar över något!
Projektledare Martina Lindberg, 044 9770 773, konstrundan.aboland@gmail.com 
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