
Vad är upplevbjorko.se?
Sidan upplevbjorko.se skall i första hand erbjuda ett enkelt 
sätt att nå information om vad som finns tillgängligt för en 
besökare på ön. Den kan också vara en nyttig info-källa 
för alla björköbor.

Service - Mat - Kultur - Motion - Rekreation
Fördelen med formatet är att vi kan få med väldigt mycket under 
en förstasida. Butiker, Badplatser, Restauranger, Fakta av olika slag 
för Husbilar, gästhamnsbesökare, motionärer, kulturintresserade eller 
fakta för den som bara vill ta det lugnt på ön.

Hur når man upplevbjorko.se
Webbsidan är i första hand till för mobiler. Antingen knappar man in adressen på sin 
mobil eller så använder man QR-koden. Det går givetvis även att använda en vanlig 
dator om man så önskar. Materialet på sidan kommer också att vara nedladdningsbart.

Det är viktigt att alla sprider adressen digitalt och fysiskt.
Antingen genom att länka till upplevbjorko.se på nätet eller fysiskt i annonser och på skyltar o s v. 
Ett digitalt material för skärm och tryck kommer också att finnas tillgängligt för nedladdning.

Hur får man material publicerat på upplevbjorko.se?
Peter Kihlman, Runan reklam & kommunikation ansvarar för insamling av material. Webbsidan bygger 
på kortfattade budskap och enkelhet när det gäller att vara med. Ett mail med text och ev bild räcker för 
att deltaga. Runan utformar annonsen på sidan om så önskas. Man kan även tillverka eget material och 
leverera som PDF-fil (stående A4).

Saker att tänka på:
• Formatet på annonsmaterial är A4 för enkelhetens skull. MEN tänk på att budskapet 
 förminskas kraftigt i en mobil. 
•  Det kommer att vara mycket fakta på upplevbjorko.se, så håll info kortfattad. Om man 
 behöver komplettera så går det att länka till egen sida med EN länk per annons.
•  En arbetsgrupp hos Björkö Samverkan förbehåller sig rätten att välja vem som kan med-
 verka och med vilket material. Medverkande ansvarar själva för eget material är lagenligt.
•  Budskap i annonsen skall ha ett allmänintresse för Björköbesökare

Material (format stående A4 om det är färdigt material):
Skickas till: material@upplevbjorko.se
Bifoga: Bild och Text eller färdigt materia, Kontaktnamn, ev Företagsnamn, Om ni vill att Runan skall  
  utforma/justera materialet. Runan justerar även bilder till rätt fil-format.

Manual för annonsinlämning finns på adress: http://upplevbjorko.se/manual

Banners och diverse original för olika media gällande spridning 
av upplevbjorko.se finns på: http://upplevbjorko.se/media

EN FUNGERANDE SIDA upplevbjorko.se SKALL VARA KLAR TILL BÅTMÄSSAN 1 FEBRUARI 2020


