
   
 
 
 

 

Att kommunicera medverkan i Göteborgs Kulturkalas 2022 

 

Kul att ni är en del av årets festivalprogram! Hoppas ni vill hjälpa oss att sprida festivalens fantastiska 
innehåll och locka många besökare  Här kommer en del verktyg som ni kan använda. Tveka inte 
att höra av er om det är något annat ni behöver.  

 

Med vänlig hälsning från festivalens kommunikatörer  

Linn Enckell linn.enckell@goteborg.com  

Malin Fallgren malin.fallgren@goteborg.com  

 

 

 

Så här kan ni formulera er i text kring medverkan 

När ni kommunicerar kring er programpunkt vill vi uppmuntra att ni berättar att programmet / platsen/ 
festivalen är en del av Göteborgs Kulturkalas 2022. T ex:  

 ”Symfonikernas konsert på Frölunda Torg är en del av programmet för Göteborgs 
Kulturkalas.” 

 ”Tellusfestivalen är en del av Göteborgs Kulturkalas”  
 ”Bergsjön är ett festivalområde under Göteborgs Kulturkalas.”  

 
 

Extra info gällande Bergsjön, Ö-festen och Slakthuset 

När det gäller nedan programpunkter är det viktigt att vid tillfälle även lyfta fram en part som står för 
delar av finansieringen:   

 ”Bergsjön är ett festivalområde under Göteborgs Kulturkalas. Programmet möjliggörs i 
samarbete med Higab.” 

 ”Ö-festen på Ringön är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och genomförs under 
Göteborgs Kulturkalas.” 

 ”Programmet i Slakthuset är en del av Göteborgs Kulturkalas och möjliggörs i samarbete 
med Higab.” 
  



   
 
 
 
 

Så här kan vi kommunicera varandras varumärken: X 

Vi har tagit fram ett koncept för co-branding som gör det lättare för oss att exponera andra varumärken 
och berätta om vår samverkan. Här ser ni exempel på hur det kan se ut från vårt håll:  

  

 

 

Detta kan även ni kan utnyttja i er grafiska kommunikation – om ni vill. I verktygslådan får ni tillgång till 
våra loggor med X. Här nedan ser ni ett exempel på hur det ser ut när Street Food Festivalen 
använder konceptet på en poster.  

   

  

Ni använder er egen 
grafiska plattform och 
stoppar in vår logotyp 
enligt mallen:  

Ert namn 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

 

 

Dela gärna från våra sociala medier, tagga och länka 

Hemsida: www.goteborgskulturkalas.se  
Facebook: www.facebook.com/goteborgskulturkalas   
Internationell Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/787323538064274   
Instagram: https://www.instagram.com/goteborgskulturkalas/   
Twitter: https://twitter.com/gbgkulturkalas    
#göteborgskulturkalas  
#kulturkalaset  
 
Och tipsa oss om ni vill att vi ska dela något specifikt!  
Om ni vill skapa Facebook-events så är vi gärna medvärdar! 
 
 
 
 
 

Vi har även tagit fram 
bilder som ska 
representera varje 
festivalområde, och som 
kan användas i sociala 
medier. Kan kombineras 
med era egna bilder.   

Ni kan också använda vår 
logga på annat sätt  

om det passar er bättre. 
Här exempel från 

Göteborgs Symfoniker. 

Affisch för utskrift  

I verktygslådan hittar ni också den här  
affischen, som kan skrivas ut i A3-format.  

Om ni har behov av printade affischer får ni 
gärna höra av er så kan vi se över möjligheten 

att leverera detta efter semestrarna.  


