BILLETTSALG OG MARKEDSFØRING I GULLBRING

For arrangementer i Gullbring Kulturanlegg og arrangementer med billettsalg gjennom Gullbring.
Gullbring selger billetter for flere lokale aktører i Midt-Telemark, i tillegg til egne og leietakeres
arrangementer i Kulturanlegget. Som hovedleverandør av billettsalg i regionen er vi et naturlig sted for
publikum å oppsøke informasjon om arrangementer. Ved å tilby forhåndssalg i Gullbring får publikum
mulighet til å kjøpe billetter både i resepsjonen i våre åpningstider og på nett. I tillegg til billettsalg
tilbyr vi utvidet markedsføring til arrangementer i og utenfor Gullbring.

BILLETTSALG
BILLETTSALG GJENNOM GULLBRING
Gullbring har to ulike avgifter for billettsalg, en billettavgift som belastes arrangører, og en
serviceavgift som belastes publikum:
BILLETTAVGIFT
Kr 15,- per billett for lokale kulturaktører (min. Kr 500,- per billettsalg).
Kr 25,- per billett for kulturaktører utenfor Midt-Telemark kommune (min. Kr 500,- per billettsalg).
SERVICEAVGIFT
Serviceavgiften er basert på billettpris. Avgiften kommer som tillegg til oppgitt billettpris fra arrangør,
og satsen settes etter pris før serviceavgiften er inkludert.
Serviceavgift publikum (per billett)
Billettpris: kr. 1 – 99
Billettpris: kr. 100 – 199
Billettpris: kr. 200 – 399
Billettpris: kr. 400 – 699
Billettpris f.o.m kr. 700, kr 30 + kr 5 pr kr 250

2020
Kr. 10
Kr. 15
Kr. 20
Kr. 25
Kr. 30

MARKEDSFØRING
ARRANGEMENT ANDRE STEDER ENN GULLBRING - VALGFRITT
Alle billettsalg gjennom Gullbring ligger ute på vår eBillett-side, dette er kostnadsfritt.

-

Publisering på vår hjemmeside, sammen med andre arrangement
Pris: 400,- + mva.

ARRANGEMENTER I GULLBRING – OBLIGATORISK
Alle arrangører av arrangementer i Gullbring blir belastet for obligatorisk markedsføring. Dette gjelder
også for arrangementer som er for sent ute til å bli inkludert i periodens utgave av «Kulturguiden»

-

Oppføring på Gullbrings side i «Kulturguiden», som distribueres og produseres periodevis.
Publisering på vår nettside.
Pris: 700,- + mva.
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ARRANGEMENTSSKJEMA – SLIK GJØR DU DET!
For alle arrangementer med billettsalg gjennom Gullbring Kulturanlegg
Tittel:
Navn på arrangementet som skal brukes i billettsalg og markedsføring. Eksempel:
«Bø Jazzklubb: Bjørn Eidbjørn», «Linda Eide: Oppdrag Mottro».
Tekst:
Her må du skrive inn tekst om arrangementet, til bruk i ulike medier. Skriv om arrangementet, om
artistene og eventuell annen relevant info, som informasjon om arrangør. Sett gjerne også inn lenker
til videoer på nett og last opp bilder her.

Tekst til bruk i trykt program: max antall tegn: 100
Tekst til nettside: Navn på forestilling og artist/utøver
-

500 tegn om arrangementet.
100 tegn om artisten/utøver.

Dato og klokkeslett:
Sett starttidspunkt og sluttidspunkt for arrangementet. Du kan velge å krysse av for
heldagsarrangement, men vi anbefaler konkrete tider.
Arrangement sted:
Velg et av stedene fra nedtrykksmenyen, eller skriv inn nytt sted.
Hendelse hoved arrangør:
Skriv inn navnet deres her. Det er viktig at det er riktig arrangør som står skrevet her, da det er
offentlig i arrangementet.
Merknader til redaktør:
Dersom dere ønsker oppføring i program og nettside må dette komme med her. Her kan en også
skrive inn billettpriser, dersom en har flere billettkategorier. Husk å sjekke avgifter før du skriver inn
dette, og vit at det kommer en serviceavgift på oppgitt billettpris, ut til kunden
Fremhevet bilde:
Hovedbilde til bruk i billettsalg, på nettside og program må sjekke av følgende krav:

-

Bilde/illustrasjon, minimalt med tekst.
Breddeformat.
JPEG, JPG eller PNG.

Ferdig utfyllt skjema gjennomgås etter innsendelse. Epost med lenker til billettsalg og nettside
oversendes til leietaker innen 7 dager, fra ansvarlig kontaktperson i Gullbring. Det er viktig at det leses
korrektur på både billettsalg og nettside. Dersom leietaker ikke oppdager feil ved korrektur, og det
senere kommer frem at priser/tekst er feil, vil leietaker selv måtte dekke et eventuelt tap.
Gullbring har redigeringsansvar på alle våre flater og medier, og forbeholder oss retten til å redigere
innsendt materiale for best effekt på ulike kanaler og flater.
Spørsmål om markedsføring og billettsalg kan rettes til:
-

André Hustoft Nesheim – andre@gullbring.no – 97 00 61 33
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EKSTRA MARKEDSFØRING OG PROFILERING
I tillegg til obligatorisk markedsføring tilbyr vi også andre markedsføringstiltak og profilering. Vi har
satt opp en utvidet markedsføringspakke, som er et godt valg for alle arrangementer i Gullbring. I
tillegg til opplistet tilbud har vi mulighet til å produsere innhold, i samarbeid med andre lokale aktører,
både video og bilder. Ta kontakt dersom du ønsker andre markedsføringstiltak og priser på dette.

UTVIDET MARKEDSFØRINGSPAKKE
-

Oppføring i «Kulturguiden» for Midt-Telemark kommune.
Publisering på vår nettside – www.gullbring.no
Arrangementet profileres på digitale skjermer i Gullbring Kulturanlegg minimum to uker før
forestillingen.
Opphenging av tilsendte plakater i nærområdet.
Arrangementet blir med i en felles annonse i Bø Blad.
Mulighet til å kjøpe flere publiseringer i Bø Blad annonser.
Pris: 2500,- + mva.

EKSTRA MARKEDSFØRINGSTILTAK
-

Hovedvisning på forsiden av www.gullbring.no 2 uker. Det vil aldri være mer enn 8
hovedoppslag på fremsiden samtider.
Pris: 500,- + mva.
Video på skjermer i Gullbring, inntil 1 minutt lengde, minimum 2 uker. Video kan deles opp.
Video er en del av en playlist på maks 10 minutter, som repeteres, på min. 1 skjerm.
Pris: 500,- + mva.
Nyhetsbrev, prioritert oppføring i nyhetsbrev som sendes ut til alle Gullbrings ca. 1000
mottakere.
Pris: 500,- + mva.
Kinoreklame, bilde visning av arrangementsreklame på kino i Gullbring. Minimum 3 visninger
per dag. Min 2 uker.
Pris: 1000,Kinoreklame, video visning av arrangementsreklame på kino i Gullbring. Maks lengde 10 sek.
Video leveres i vanlig filformat, vi konverterer til nødvendig kinoformat. Video skal være ferdig
klippet til 10 sek, ellers vil dette gjøres av Gullbring, uten korrektur. Minimum 3 visninger per
dag. Min 2 uker.
Pris: 1500,-

3

