
Kriterier för evenemangskalendern på hogakusten.com 

Rätt evenemang stärker varumärket Höga Kusten, skapar fler gästnätter och fyller 
ledig kapacitet under hela året vilket ger fler säsonger. 

Evenemangskalendern på hogakusten.com ska vara en plats där både besökare och 
kommuninvånare hittar information om aktuella och kommande evenemang i 
Höga Kusten. Den utpekade målgruppen för Höga Kusten är den aktiva 
naturälskaren. Evenemangen ska i så stor utsträckning som möjligt uppfylla en eller 
flera av våra USP:ar (Unique Selling Point); natur & världsarv, friluftsliv samt 
möten & gemenskap. För mer information, se vår digitala verktygslåda på 
www.hkdest.se. 

 

Kriterier 

För att evenemanget ska publiceras på hogakusten.com måste dessa kriterier 
uppfyllas: 

- Evenemanget ska locka tidigare, nuvarande och potentiella besökare i Höga 
Kusten. Dessa är privatturister, evenemangsturister och mötesturister. 

- Evenemanget ska locka en bred publik. 

- Evenemanget ska äga rum inom Höga Kusten. 

- Evenemanget ska vara ett publikt evenemang, dvs. öppet för allmänheten 
med eller utan inträdeskostnad. 

- Evenemanget ska vara turistiskt intressant och/eller imagestärkande för 
varumärket Höga Kusten. 

 

Regler 

Följande evenemang publiceras inte på hogakusten.com: 

- Kyrkliga evenemang (konserter med nationellt intressanta artister publiceras) 

- Politiska evenemang 

- Föreläsningar (såvida det inte uppfyller någon av våra USP:ar) 

- Kurser 

- Idrottsevenemang på lokal nivå 

- Evenemang som kan uppfattas som anstötliga eller de som har rasistiska 
eller sexistiska budskap. 

- Annonser eller öppettider för företag. 

http://www.hkdest.se/


Riktlinjer 

Ansvarig förbehåller sig rätten att bedöma evenemanget utifrån kriterierna och 
reglerna ovan och kan neka publicering eller göra undantag. De bilder och texter 
som arrangören tillhandahåller får inte strida mot någon annans upphovsrätt. 

Information om evenemang som inkommer till respektive kommun och som kan 
tänkas uppfylla kriterierna ovan ska skickas vidare till Höga Kusten Turistservice 
som bedömer och lägger in evenemanget. 

Evenemang som inte uppfyller kriterierna ovan syns på respektive kommuns 
evenemangskalender. Evenemang som syns på hogakusten.com syns även på 
kommunens evenemangskalender. 

 


