
 
 

Riktlinjer för evenemang på visitlinkoping.se 
 

 
  

Ett antal kriterier måste vara uppfyllda för att evenemanget ska få synas i 
evenemangskalendern:

 Evenemanget ska vara av intresse för en bred publik och/eller ha potential att locka 
besökare till Linköping med omnejd 

 Evenemanget ska vara publikt och öppet för allmänheten 

 Evenemanget ska äga rum i Linköpings kommun  

 Konserter, teater- och 

dansföreställningar, guidade visningar, marknader, föreläsning, mässor, festivaler samt 
sportevenemang. 

 Evenemang som kränker grupper eller personer på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Inte heller sådant som strider mot lag eller 

på annat sätt är stötande eller olämpligt 

 Branschevenemang eller kongresser  

 Evenemang som endast riktar sig till medlemmar eller kurser med föranmälan som är del i 

ett stående kursutbud eller exempelvis fritidsaktiviteter av återkommande karaktär. 

 Evenemang av religiös karaktär som exempelvis gudstjänster, andakter, väckelsemöten 

 Politiska evenemang som exempelvis demonstrationer, propaganda för enskilda politiska 

partier eller andra politiska rörelser 

 Företagsevent eller butiksevent gentemot medlemmar 

 Matcher i lägre division än elit samt motionsidrott 

 Mindre loppis- och garageförsäljningar 

 

 

 



 
 

 

För att synas på visitlinkoping.se behöver vi följande uppgifter om ert kommande evenemang:   

 Evenemangets namn 

 En beskrivning av evenemanget 

 Tid/klockslag 

 Datum 

 Kostnad/Pris/Entré 

 Länk  (om finns) till biljettförsäljning 

 En JPEG-bild till evenemanget i storlek 1200 x 720 pixlar med äganderätt (godkännande 

av fotograf) 

 Kontaktuppgifter 

 Länkar till exempelvis er hemsida eller Facebook  

 Om ni har kan vi även lägga in Youtube-klipp, skicka då gärna med länk dit 

Dessa uppgifter skickas per mejl till info@visitlinkoping.se. Vi tar kontakt med dig om någon 

information skulle saknas eller om evenemanget inte följer riktlinjerna för evenemangskalendern.  

Visit Linköping & Co är ansvariga för urval och publicering i evenemangskalendern utifrån 

riktlinjerna. Varje arrangör är ansvarig för att informationen om evenemanget är korrekt och att 

samtycke till eventuella personuppgifter & bilder inhämtats. Visit Linköping & Co tar inte ansvar 

för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang. Visit Linköping & Co förbehåller sig rätten att 

korrigera i inskickad text. 

 

 

 


