
CHECKLISTA   
Kommunikation Globala Torget 
Hjälp till att sprida budskapet. Vi är många som deltar på Globala Torget och 
tillsammans når vår kommunikation ut till många. 

Det kompletta programmet och en hel del annat finner du på globalatorget.se Där 
kommer du också kunna seminarieprogrammet live under de dagar som Globala 
torget pågår. 
  

Visuell kommunikation: Använd gärna Globala Torgets grafiska profil och 
element. Du finner dem på globalatorget.se/informationsmaterial/ 
  
Sprid och sponsra ert seminarium: Samtliga seminarier livstreamas på 
Facebook. För att de ska visas på er Facebooksida måste ni tacka ja till inbjudan 

att vara medvärd, som ni ska ha fått på Facebook. Lägg gärna pengar på att sponsra 
inlägget om ert seminarium. Vi ser även på möjligheten att sända via Twitter och 
LinkedIn. 

Tagga gärna @globalatorget när ni kommunicerar om er närvaro på Instagram, 
både inför och under. 

Deltagares  nätverk: Uppmana de som är deltatagare i era seminarier att sprida 
information via sina sociala media. De har ofta stora nätverk. 

Nyhetsbrev: Sprid information om Globala Torget i era nyhetsbrev och andra 
utskick.  
 

Media: Släpper ni en nyhet eller har ni en särskilt spännande gäst, missa inte att 
kontakta media. 

 

Bokmässans info om er: Kolla informationen om er organisation och ert 
arrangemang på www.bokmassan.se  och uppdatera er profil via Utställarservice 

Online (uso.svenskamassan.se) 
Ni kan till exempel lägga till en film eller annat i presentationen av er organisation, och 
därmed få den att lyfta. 

  
Sprid ert inspelade seminarium: Alla scenprogram läggs upp på Globala Torgets 
Youtubekanal youtube.com/c/GlobalaTorget Ni får ert seminarium kort efter att 

det genomförts. 
   
Bjud in medlemmar, sympatisörer och givare i Göteborg med omnejd till att 
besöka er på Globala Torget. Ni kan till exempel utlova att alla medlemmar som 

besöker er monter får någonting från er. Ni kan också erbjuda rabatt på inträdet till 
Bokmässan för era medlemmar eller givare. Ett snyggt sätt att visa uppskattning. Här 
finns info om hur det går till (du måste starta med att registrera dig): 
https://www.trippus.net/bok2022/förlag-arrangörer/partners 
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