ARRANGØR SOCIAL MEDIA GUIDE

SÅDAN PROMOVERER DU
DIT ARRANGEMENT SAMMEN
MED RANDERS FESTUGE
Kære samarbejdspartner
Randers Festuge bliver til i samarbejde mellem mange forskellige aktører, bl.a. dig. Det kan være svært at skabe en samlet
rød tråd i kommunikationen, når vi er så mange der bidrager til
programmet – men det er vigtigt for at borgerne i Randers og
omegn kan se sammenhængen.
Derfor har vi udarbejdet en guide med anvisninger på hvordan
du skal promovere dit arrangement sammen med Randers
Festuge. Jo mere ensartet udtrykket bliver, jo større effekt får
vores arrangementer samlet set i mediebilledet.

Guiden indeholder:

Logo og grafik
Illustration
Fotos til some
Guide til Facebook begivenhed
Animation
Tone of voice
Hashtags #

Karryfarvet

Sort

Hvid

LOGO & GRAFIK
Festugepakken indeholder logoer og
grafik i de farver fra farvepaletten.
Brug altid ‘Randers Festuge’ logoet på
dine materialer og kombinér gerne med
både ‘Mærk Pulsen’ dato og illustrationen
som du finder på næste side.

Formater - hvordan skal de bruges?
EPS: Til ting du vil printe eller trykke
PNG: Til digitale skærme - har gennemsigtig baggrund
JPG: Til digitale skærme - har hvid baggrund

Karryfarvet

Sort

Hvid

ILLUSTRATION - PULS
Illustrationen illustrerer en puls / lydbølger
Illustrationen kan både bruges uden baggrund - så du kan
indsætte den oven på dit eget foto - eller med baggrund så du f.eks.
kan skrive ovenpå illustrationen. Den kan anvendes i ovenstående
varianter. Du skal beskære illustrationen når du bruger den.
Se eksempler på de næste sider

Formater - hvordan skal de bruges?
EPS: Til ting du vil printe eller trykke
PNG: Til digitale skærme - har gennemsigtig baggrund
JPG: Til digitale skærme - har hvid baggrund

POSTS TIL INSTAGRAM OG FACEBOOK
I Festugepakken finder du 9 billeder som er klar til at poste på Instagram og Facebook

Randers Festuge placeres i
øverste højre hjørne.

Du kan vælge blot at bruge disse fotos og skrive din egen tekst til opslaget - eller du kan
kombinere dine egne fotos med vores opslag og lægge dem op i et galleri.

Pulsgrafik beskæres og placeres i nederste venstre hjørne.

Hvis du laver dine egne SoMe opslag skal du placere logoer og grafik som vist på disse
eksempler.

‘Mærk pulsen’ placeres også i
nederste venstre hjørne

Dit foto beskæres til
f.eks. 1080x1080px

Vores grafik - husk at
beskære illustrationen

Placér Randers Festuge
logoet i øverste højre
hjørene

Det samlede resultat med
dit foto og vores grafik.

BRUG DINE EGNE FOTOS & VORES GRAFIK
Der findes flere programmer såsom Adobe Photoshop eller InDesign hvor du kan sammensætte fotos,
grafik og tekst. Hvis du ikke har adgang til de programmer kan f.eks. bruge den gratis tjeneste www.
canva.com til at kombinere dine egne billeder med Festugens grafikker.
Når du skal sammensætte dine fotos med vores grafikker skal du vælge png-filerne med transperante baggrunde fra vores pakker. Placér grafikken proportionelt som vist ovenfor og vælg de farver fra pakken der
passer bedst til dit billede og som fremmer læsbarheden.
Husk at Instagram og Facebook billeder skal være 1080x1080px
Stories til Instagram skal være 1080x1920 px.
Eksporter de færdige fotos som jpgs og upload på dine SoMe profiler.

1920px

1757px

1080px

Vi er på samme hold når der afvikles events i Randers 738px
Festuge
Derfor er det også vigtigt at du husker at gøre Randers Festuge til
medoranisator af Facebook begivenheder der omhandler events i Festugen.

FACEBOOK BEGIVENHEDER
Vi skal arbejde som et team når der afvikles events i Randers Festuge
Derfor er det også vigtigt at du husker at gøre Randers Festuge til medorganisator
af Facebook begivenheder der omhandler dine events i Festugen.
Du er velkommen til at bruge Randers Festuge grafikken sammen med dine fotos
når du opretter dine Facebookbegivenheder.
Formatet på hele billedet skal være 1920x1080px og du skal holde de vigtige
informationer, logoer og grafikker indenfor de stiplede linjer, da billedet vises
forskelligt på henholdsvis desktop og mobil.

STORY TIL INSTAGRAM OG FACEBOOK
I Festugepakken finder du 8 billeder som er klar til at poste som story på Instagram og Facebook
Du må gerne indsætte hashtags og placering på billederne. Vi anbefaler at du lægger billederne op i
stories sammen med dine egne fotos, så dit event også bliver eksponeret.
Hvis du laver dine egne stories kan du placere logoer og grafik som vist på disse eksempler.

Randers Festuge placeres i
øverste højre hjørne.
Pulsgrafik beskæres og placeres i nederste venstre hjørne.
‘Mærk pulsen’ placeres også i
nederste venstre hjørne

KAMPAGNEBILLEDER 1920X1080 PX
I Festugepakken finder du 7 billeder i bredformat som du kan bruge f.eks. på dit website

Randers Festuge placeres i
øverste højre hjørne.

Billederne kan bidrage til stemningen af festuge på dit website og hjælpe med at gøre
opmærksom på at din virksomhed er medarrangør.

Pulsgrafik beskæres og placeres i nederste venstre hjørne.

Hvis du vil lave dine egne bredformatsbilleder med Festugegrafikken skal du placere logoer
mv. som vist.

‘Mærk pulsen’ placeres også i
nederste venstre hjørne

ANIMATION MP4 OG GIF
I Festugepakken finder du en animation af pulsillustrationen
Denne animation er tilgængelig både som mp4-fil og gif-fil og
du kan f.eks. uploade den til dit website i forbindelse med
promoveringen af dine festugeevents.

TONE OF VOICE PÅ DE SOCIALE MEDIER
Sammen er vi stærkere
Når du skriver tekster til dine opslag på de sociale medier, så husk at du også er ambassadør for
Randers Festuge. Tal gerne ind i den samlede fælles event som medarrangør. Vi ønsker at bygge
en stemning op blandt borgerne, så det må du gerne tænke det ind i dine opslag.
Indsæt gerne datoen for afviklingen af dit event i teksten til dit SoMe opslag, så er der større
chance for at følgerne husker det.
Det er en rigtig god idé at poste mindst et, gerne to opslag om ugen der omhandler festugeeventet og du kan starte allerede nu. Vær kreativ og tænk gerne forskellige vinkler på historien. Afholder du en koncert? Så kan det være du har noget baggrundsviden om kunstneren du kan dele
- eller måske må du dele en video med kunstnerens musik. Husk at det ikke er alle dine følgere
der ser alle dine opslag, så du kan sagtens gentage de samme budskaber flere gange over en
periode.
Brug formuleringer som bygger forventningen op f.eks.:
Vi glæder os til at introducere...
Vi skruer helt op for hyggen når vi d. 12. august afholder koncert med...
Denne forestilling må du ikke gå glip af...
Tag din bedste ven under armen og nyd et godt glas vin...
Anvend emojies til at understøtte dit budskab - hænder der klapper - glas der skåler mv.

Brug altid disse hashtags

Brug ofte disse hashtags

#randersfestuge
#randers
#voresøstjylland
#mærkpulsen

#visitranders
#visitaarhusregionen
#randerscity
#vihardethele

BRUG DISSE #HASHTAGS
Når du poster opslag på Instagram er det vigtigt at bruge de rigtige hashtags
Vi har rangordnet de hashtags der skal bruges på Instagramposts til Festugen.
De tre vigtigste skal altid bruges, således sikrer du at dine opslag bliver fundet når man
søger på f.eks. #randersfestuge – det betyder meget større eksponering af dine opslag.
Derudover kan du tilføje egne hashtags, ganske som du ønsker - vi har listet et par
forslag op ovenfor.

Tilføj de hasthags som passer
til dit arrangement f.eks.:

#musik
#teater
#gastronomi
#familietid
#oplevelser

KONTAKT
Har du spørgsmål, så kontakt gerne
Eventchef Mette Bertelsen
Mail: meb@randers.dk
Mob.: 5156 2004
Rigtig god fornøjelse med at dele de mange festugeoplevelser!

