
Föreningen, arrangemanget och publiken 
 
 

De här frågorna diskuteras nedan 

• Hur sköter vi om vår publik och våra medlemmar?  

• Hur bär vi oss åt för att få en större publik och hur 

behåller vi den?  

• Hur får vi publiken att bli medlemmar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Föreningen, arrangemanget och publiken 
 
 

Inför ett arrangemang – varför, hur, var, när, med vem 

 

• Varför kommer det här intressera publiken?  

• Vad mäktar vi med att göra? 

• Vilken lokal är bäst för just det här arrangemanget? 

• Vem kan finansiera? 

• Konkurrerar vi liknande arrangemang-ha koll på 

omvärlden? 

• Kan vi samarbeta med någon/några? 

• Arbetsgrupp och roller 
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Marknadsföring 

• Artiklar i tidningen, blänkare i lokalpressen  

• Annonser  

• Evenemanget på kommunens hemsida  

• Egen Facebook, twitter, hemsida, Instagram 

• Turistföreningens evenemangssida  

• Evenemangskalendrar/kulturkalendrar i tidningar och 

radio  

• Broschyrer  

• Direkt i brevlådan  

• Flygbladsutdelning  

• Arbetsplatsombud  

• Foldrar och flygblad i personalfack på arbetsplatser  

• Affischer på arbetsplatser  

• Personligt tjat (men det finns gränser)  

• Brev till medlemmarna med beskrivning av 

arrangemanget 

• Medlemsblad till alla medlemmar som också läggs ut på 

bibliotek, museer och turistbyrå  
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Biljettförsäljning 

• Biblioteken  

• Turistbyrån  

• Kommunens hemsida- här finns uppgifterna om var man 

kan köpa biljetter  

• Servicebutiken  

• Matvaru-butiken   

• Personlig service – man kan köpa av styrelsemedlemmar  

• På föreställningsdagen – på plats 

• Ett telefonsamtal till en styrelsemedlem, man kan ringa 

och boka 

• Eget telefonnummer- föreningen skulle kunna ha ett 

eget telenummer för bokning som man vidarekopplar 

enligt ett schema 
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När publiken kommer till arrangemanget 

• Värdar som tar emot 

• Annan förening sköter förtäring? 

• Styrelsen/arrangören går runt och hälsar och pratar 

• Var ”uniformerade” så att publiken vet vem man kan 

vända sig till  

• Kan man ha lotteri? 

• Servering innan/efter föreställning? 

• Mingelbilder, foto, att lämnas till lokalpress, sättas upp i 

foajen, spridas i medlemsblad.  

• Hur bemöts publiken? 

• Kan publiken känna sig trygg och välkomnad? 

• Hittar publiken i lokalerna?  

• Hur vet publiken vad de ska göra med sina kläder, var de 

ska sitta, var toaletterna finns etc? 

• Vad gör publiken innan de får gå in? 

• Kan man göra något för att öka tillgängligheten 
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Att ta sig till vårt arrangemang 

• Hur tar publiken sig dit?  

• Hur hittar publiken?  

• Parkeringsplatser – finns det i närheten?  

• Är det skyltat till lokalen?  

• Informationen om vilken lokal man är i måste vara tydlig, 

ny publik! 

• Man kan be publiken ringa, så arrangerar vi samåkning  
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När publiken lämnar 

• Hur avslutar vi, tack till publiken  

• Känner publiken sig sedd? 

• Har publiken en bra helhetsupplevelse med sig hem?  

• Har publiken nya kontakter med sig hem? 

• Säsongens hela program 

• Ny inbjudan? Information om nästa arrangemang 

• Tillgång att bli medlem på plats 

• Finns det någon plats/arena där publiken kan tycka till 

om sin upplevelse?  

• Specialerbjudanden? 
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Vad gör föreningen för sina medlemmar? 

 

• Vad gör vi enbart för våra medlemmar?  

• Medlemsmöte med underhållning – fest! 

• Julkort till medlemmarna? 

• Årsmöte där medlemmarna delas in i grupper där de kan 

påverka utbudet osv 

• Medlemsutskick 

• Samhörighet och drivkrafter 

 


