
Guide – Snabbpublicering 

Att lägga upp ett event är enkelt. Det tar bara någon minut att skriva in de obligatoriska 

uppgifterna. Det räcker för att ditt event ska publiceras i Byggkalendern. Du kan sedan när 

du vill uppdatera och justera eventet med fler bilder, texter, länkar till sociala medier, länkar 

till video mm. För att lägga upp ett event måste du ha ett användarkonto. Du kan skapa ett 

användarkonto innan du börjar lägga upp eventet, men det går också att göra det i samband 

med utcheckningen. 

Nedan följer en beskrivning av hur du snabbt lägger upp ditt event. 

 

1. Börja med att klicka på + Lägg till event 

     

 

 

2. Välj ett av betalningsalternativen Multi Bas, Multi Premium eller Enkel 

 

+ Lägg till event 



 

 

I multipaketen kan du publicera 5 respektive 10 event under 

ett år. Med enkelpaketet gör du en enstaka publicering.  

I alla alternativ är det möjligt att utöka synligheten av ditt 

event. Du kan välja att synas som ”Utvalt” på startsidan och 

kategorisidor med extra informationsfält på en färgad 

bottenplatta.  

Startsidan är precis som det låter, d v s förstasidan (fliken 

Hem). Att synas på kategorisidor som ”Utvalt” innebär att 

eventet presenteras tydligare när besökare söker på de 

eventtyper och områden som du markerat för ditt event. 

De extra informationsfält du kan välja att använda är, 

Arrangörsnamn, Boka tidigt rabatt, Sista dag för anmälan samt 

markera om eventet har plats för utställare. 

  

 

 

 



 

Exempel på ”Utvalt” event på kategorisidor, d v s vid visning av eventtyp eller område. 

 

3. Mata in obligatoriska fält 

Börja med att fylla i de kategorier som passar för ditt event. Alla övriga obligatoriska fält är 

markerade med en röd stjärna och flagga nedan. 

 

 



 

 

 

En kort beskrivning av eventet. 



 

 

 



 

 

Om du inte skapa ett användarkonto måste du göra det innan utcheckningen. Det är endast 

ett valfritt användarnamn och en e-postadress som behöver registreras. 



 

Klicka på skicka. Nu är ditt event publicerat i Byggkalendern.  

 

Om du inte själv vill publicera dina event utan vill att Byggkalendern hjälper dig att hantera 

dina event så är det inga problem. Gå till fliken Shop och välj en tjänst som passar dig. 
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