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www.engelholm.com – i vår evenemangskalender tar vi med alla evenemang som sker i
Ängelholms kommun och som är öppet för allmänheten. (Gäller ej religiösa och politiska
produkter; gudstjänster, politiska möten etc. ). Maila in era uppgifter med tydlig beskrivning av
evenemanget, tid, plats, ev. entré, bild samt vem som är ansvarig för evenemanget.
www.engelholm.com/shopping – här publiceras aktiviteter som anordnas på stan.
www.engelholm.com/naringsliv – här publiceras aktiviteter riktade till företag och nätverkande.
Här tar vi i huvudsak med evenemang som Ängelholms Näringsliv samt Ängelholms kommun är
arrangör eller samarbetspartner till. Här är även Kraftsamling Ängelholm inberäknat.
Besökspaketet
Vi kan erbjuda attraktiva marknadsföringsmöjligheter i fem olika kanaler. Marknadsföring som garanterat
ger er synlighet året runt.
Ängelholmsguiden, finns även som bläddringsbar pdf på vår hemsida. Trycks i 30 000 ex
Besökskarta, trycks i 30 000 ex
Riv-av/P- karta, trycks i 15 000 ex
Infartsskyltar, 9st
Ängelholms-appen, from 2014
I samtliga produkter erbjuds företag att köpa annons, medlemsföretag i Ängelholms Näringsliv får rabatterat
pris. Företag med anknytning till besöksnäringen som dessutom är medlemmar i Ängelholms
Näringsliv AB får automatiskt en plats på Ängelholmskartans företagsförteckning.
Samtliga produkter i Ängelholmspaketet görs i samarbete med Infab AB. Annonsförsäljningen
sköts av Stefan Lundin, tel 042-60 00 624 eller stefan.lundin@infabab.se
På Turistbyrån finns både lokalt och regionalt broschyrmaterial från våra samarbetspartners och från
besöksmål i hela Sverige.
Medlemsföretag med anknytning till besöksnäringen erbjuds att ha sitt eget material i Turistbyråns
”guldkornshörna”, här förbehåller vi oss rätten att skifta material då vi har många broschyrer.

Medlemsföretag i Ängelholms Näringsliv som ingår i AffärsTV-systemet (minaffarstv.se) kan byta
markandsföringsmaterial (s.k bilder) med vår skärm inne i Turistbyrån. För att erbjudandena inte
ska försvinna i mängden delar vi max 10 företag per månad (bytes första arbetsdagen varje månad).
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För att kundupplevelsen ska bli bra byter vi bara innehåll där varje enskild bild visas i maximalt 15
sekunder. Bilderna som bytes ska alltid innehålla ert företagsnamn, adress samt eventuell
tidsbegränsning och prisuppgift.
För tillfället säljer vi inte annonsplats utan erbjuder detta enbart till medlemmar i Ängelholms
Näringsliv AB.
Annonser som kan verka stötande eller kränkande godkänns inte.
Här prioriteras Ängelholms kommun och Ängelholms Näringslivs egna evenemang och
arrangemang samt evenemang och arrangemang där vi är samarbetspartner inkl. händelser
kopplade till kraftsamling samt samhällsinformation. Budskapen får inte vara kommersiella. Dock
får kommersiella arrangemang av större dignitet i kommunen visas med dess namn.
Fullständig policy för de digitala skyltarna och formulär för evenemangsanmälan finns på
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Digitala-infartsskyltar.
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