
Marknadsför
ditt evenemang
Kulturens hus är en av Norrbottens mest besökta platser. Vi har över 500 000 besökare per år, det är lika 
många som till exempel Kolmården och Scandinavium. 
 
Hos oss når din marknadsföring direkt rätt målgrupp, det vill säga människor som har ett stort kulturintresse.  
I våra kanaler visar vi dessutom enbart reklam för evenemang – sådan information som våra besökare vill ha. 
Genom våra kanaler får ditt evenemang kort sagt högre synlighet än via andra annonsytor. 
Vi vet när, var och hur du når din publik!

Kalendarie på hemsidan ingår alltid
Alla evenemang som äger rum i huset publiceras i vårt kalendarium på vår webben.  
För att se hur det ser ut, kika på Evenemang på vår hemsida www.kulturenshus.com. 

Ökad synlighet på startsidan
Din banner visas direkt på förstasidan. 
 
Bannern visas cirka 3 000 gånger per dag. Den är klickbar och när 
man klickar kommar man till en sida som presenterar evenemanget.
Här kan du välja mellan Banner 1 och Banner 2.

(Alla priser är exklusive moms)
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Startsida

Priser Startsida

Banner 1
Banner 2

Plats          1 vecka                 2 veckor                      
Kontakta oss för pris.
3000 kr 5000 kr

Obs! Bilderna ska vara fria från text.

Format: JPG, 1280x720 pixlar. 



Marknadsför
ditt evenemang
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Evenemangskalendariet är bland det vanligaste våra besökare 
klickar på. Här kan du synas med ditt evenmang längst upp på 
sidan. Det innebär att alla som klickar på kalendariet först kommer 
att se ditt evenemang. 
 
Väl inne på ett evenemang kan du synas med en banner under 
“Kommande evenemang”. Dessa syns på alla enskilda evenemangs-
sidor, vilket gör det enkelt att klicka sig vidare till ditt evenemang.

Ökad synlighet i kalendariet och evenemangssidor

Evenemangskalendarie Enskild evenemangssida

PROGRAM #1 – 2014

ANNASOFIA MÅÅG ALLEMANSLAND NICOLE SABOUNÉ
KRISTOFER ÅSTRÖM KÖNSFÖRRÄDARE TIGER BELL

SHAI MAESTRO TRIO NORRLANDSOPERAN 
MIKAEL WIEHE MARIE FREDRIKSSON COMPLETE ÁRA 

TONBRUKET MINUS 30 GRADER ROGER METTO

M U S I K  •  U N D E R H Å L L N I N G  •  K O N S T  •  L I T T E R A T U R

NÄSTA PROGRAM  

UTE I SLUTET AV MARS!

Helsida i programhäftet
Vårt tryckta programhäfte kommer ut tre gånger per år.  
Upplagan är 3 000 exemplar. Alla arrangemang i Kulturens hus  
publiceras i ett sammanfattande kalendarie. Det kan handla om två 
korta meningar, utan bild. För extra synlighet finns det möjlighet att 
synas med en en helsida.

Programhäftet är aktuellt i tremånaders-
perioder och är en mycket efterfrågad 
produkt av våra besökare.

Kontakta oss för att se vilken program-
period som passar ditt evenemang.

Priser program

Helsida
Form                                         Pris                

3000 kr

Format: pdf, 105x148 mm  
(3mm utfall) CMYK, 300 dpi 

(Alla priser är exklusive moms)

Behöver du hjälp med att producera material? Vi löser det! 
Priset är 1 000 kronor per evenemang, oavsett vilka kanaler du väljer.

Priser Banners

Banner 3
Banner 4

Plats          1 vecka                 2 veckor                      
Endast 2v.
Endast 2v.

3500 kr
3500 kr

Obs! Bilderna ska vara fria från text.

Format: JPG, 1280x720 pixlar. 



LED-skärm på husfasaden
Kulturens hus är en av Norrbottens mest besökta platser med över  
500 000 besökare årligen. Dessutom passerar alla lokalbussar huset,  
varje dag, året runt. 

Ditt budskap får en mycket stor exponering för en bred målgrupp:  
kvinnor som män, gamla som unga, företagskunder som privatpersoner  
– ett tvärsnitt av i princip hela befolkningen besöker oss.

Din annons visas i tio sekunder, oavsett om du använder en bild eller 
rörligt material. 

Priser LED-skärm

2 veckor
1 månad

Tidsperiod                    Pris                
4500 kr
7500 kr

Format: Jpg eller mov 
Upplösning: 384x288 pixlar (RGB, 300 dpi)
Längd: 10 sekunder

Hela  11 m2visningsyta!

Format LED-skärm

Behöver du hjälp med att producera material? Vi löser det! 
Priset är 1000 kronor per evenemang, oavsett vilka kanaler du väljer.

Format skärmar

Bokning och material

(Alla priser är exklusive moms)



Kontakta oss
Anna Broström Marknadschef
anna.brostrom@lulea.se
0920–45 59 13

Format skärmar

Skärm biljettkassa

Digitala skärmar
I huset finns två informationsskärmar,  
i entréfoajén samt i biljettkassan. I huset  
rör sig mellan 2 000 - 3 000 personer per dag.

Speltid för din annons är 10 sekunder och denna var-
vas dygnet runt med andra arrangemang som ligger 
på skärmen. 

Med digitala skärmar får du upp storleken på din 
spot och sticker ut mot vanliga affischer.

Priser skärmar

2 veckor
1 månad

Tidsperiod                            Pris                
2000 kr
3500 kr

Behöver du hjälp med att producera material? 
Vi löser det! 
Priset är 1000 kronor per evenemang, oavsett vilka kanaler du väljer.

Format skärmar
Format: Jpg 
Upplösning: 1080x1920 pixlar
Speltid: 10 sekunder

Nyhetsbrev och riktade utskick
På torsdagar skickas Kulturens hus nyhetsbrev ut till  
7 000 mottagare. Detta är mottagare som aktivit valt att 
bli informerade om evenemang i Kulturens hus.

Det är även möjligt att göra ett riktat utskick som bara  
innehåller just ditt evenemang. Då kan vi även skräd-
darsy adresslistan genom att plocka ut besökare som 
tidigare gått på liknande evenemang.

(Alla priser är exklusive moms)

Skärm affischtavla

Priser utskick

Liten bild nyhetsbrev
Stor bild nyhetsbrev
Riktat utskick

Typ av utskick                                     Pris                
1000 kr
2000 kr
3000 kr

(Alla priser är exklusive moms)

Format utskick

Liten bild: JPG, 270x200 pixlar
Stor bild: JPG, 560x350 pixlar
Riktat utskick: JPG, 560x350 pixlar


