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Til stadeholdere på Julemarked for De Kræsne

Strøby Ladeplads 17 oktober 2019

Nu begynder markedsføringen af årets julemarked. Hjemmesiden stevnsjulemarked.dk er i luften. Der er produceret streamers til bilbagruder og flyers til uddeling
til jeres kunder, bekendte, familie og andre, som kunne være interesserede.
I ugerne op til julemarkedet vil der være annoncer i Stevnsbladet og Køge Onsdag.
Der opstilles et banner ved den nordlige indgang til Stevns, Prambroen. Der udsendes
pressemeddelelser til 26 sjællandske medier. Julemarkedet omtales i arrangementsportalerne Kultunaut og Visit Sydsjælland Møn, og der kommer omtale på Facebook
Fokus i markedsføringen er at gøre opmærksom på tre forhold
•

Tidspunktet: anden søndag i december.

•

Indholdet: ses på hjemmesiden stevnsjulemarked.dk

•

Stedet: Traktørstedet Højeruplund

Stadeholdernes opgave
Der er jer som stadeholdere, der skal udnytte streamers og flyers. Fra fredag den 18.
oktober om eftermiddagen kan hver stadeholder afhente en streamer (hvis du har to
køretøjer, så kan du afhente to streamers) og 100 flyers (100 flyers er en stabel på
ca. en centimeter) hos Engvang Frugt, Varpelevvej 2, Strøby, alle ugens dage i tidsrummet 09.00 – 20.00.
Der ligger en liste over stadeholdere, hvor I bedes notere, hvad I afhenter af streamers og flyers.
I kan også afhente streamers og flyers på Engvang Frugts stadeplads de kommende
lørdage på Køge torv. Ring til Annelise på 24 82 32 44 for aftale herom.
Billeder af streamers og flyers er vedlagt. Brug gerne billederne, hvor I ser en mulighed, f.eks. i mails til kunder.
I bedes indsætte links til stevnsjulemarked.dk på jeres hjemmesider, Facebook sider,
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Instagram sider m.v. – Jo flere links – desto større opmærksomhed i onlineuniverset.
Streamers og flyers skal i videst mulig udstrækning skabe opmærksomhed om Julemarked for De Kræsne også udenfor Stevns, og begge dele er udformet, så modtageren blot skal ledes til stevnsjulemarked.dk for mere information
stevnsjulemarked.dk
er i luften, men ikke færdig. Kun lidt under 50 pct. af stadeholderene har indsendt
billeder, og i en del tilfælde er beskrivelsen af stadeholdernes tilbud meget summariske og i nogle tilfælde er der intet modtaget.
Egentlig var det meningen, at hver stadeholder, skulle præsenteres med et billede,
en beskrivelse og kontaktoplysninger. Det har jeg måttet ændre på. Der er nu en
tekstpræsentation af hver stadeholder. I nogle tilfælde af manglende oplysninger har
jeg kunnet tyvstjæle fra stadeholdernes egne hjemmesider, i andre tilfælde har jeg i
mangel af bedre blot anført navn og kontaktdata. Endelig har jeg foretaget redigering i teksterne, så der opnås et sammenhængende udtryk på stevnsjulemarked.dk.
I bedes alle sammen besøge stevnsjulemarked.dk og vurdere om, I føler jer tilstrækkeligt præsenteret. Hvis ikke - så sendt snarest en mail med yderligere oplysninger
eller ændringer til johs.johansen@stevnsjulemarked.dk
Husk at jeres oplysninger vil være at finde på stevnsjulemarked.dk og dermed i nettets søgemaskiner i de næste otte måneder.
Da jeg ikke har modtaget billeder til at præsentere hver enkelt stadeholder, har jeg
ændret strategi. Modtagne billeder vil blive benyttet spredt mere tilfældigt udover
hele hjemmesiden. Billederne vil være navngivne med stadeholderens navn, således,
at når markøren føres over et billede, kan stadeholderens navn ses, og der kan klikkes for at se billedet i stor størrelse. Det gælder ikke for de brede billeder i toppen
af siden.
Disse opdateringer indføres løbende i den kommende uges tid.
Stadeholderlisten
er ikke endelig. Jeg mangler fortsat at modtage svar om deltagelse eller afbud fra
enkelte stadeholdere.

Med venlig hilsen

Johs Chr Johansen
Koordinator – Julemarked for De Kræsne
Mobil: +45 40 20 62 52
Mail: johs.johansen@stevnsjulemarked.dk
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