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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Klätterförbundet

PROJEKT

Projektnr:

B8
Projektnamn:

Bättre bilder mera klättring
Projektstart (år/mån):

2018/01
Projektslut (år/mån):

2019/12
Projektets totala budget (kr):

240 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

120 000 2018
120 000 2019

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

-

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

Organisation Belopp, kr

-

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Andreas Enqvist
E-postadress:

karin.persson@klatterforbundet.se
Telefon (dagtid):

08-699 65 21
Mobiltelefon:

0702-59 81 35

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med projektet är att förbättra Klätterförbundets kommunikation genom att
satsa på att bli bättre på bilder och sociala medier.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Klätterförbundet kommunicerar genom hemsida och facebook. Vi är ständigt på jakt
efter bra bilder som visar upp våra olika aktiviteter. Idag har vi ingen budget för att
arvodera fotografer.
Vi vill satsa på att vässa vår kommunikation och bli bättre på att förmedla bilder på
klättring.
Projektet genomförs genom riktade kampanjer med målet att förmedla de bästa
klätterbilderna via Klätterförbundets kanaler. Genom attraktiva bilder vill vi driva
trafik till vår hemsida och introducera vårt varumärke för de oorganiserade
klättrarna. ”En bild säger mer än 1 000 ord”.
Exempel på kampanjer är Instagramambassadörer, fototävling mm.



Förväntade effekter

Ökat intresse för Klätterförbundet samt ökad trafik till våra digitala kanaler.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Konsultarvode kampanjmakare 40 000.
Projektledning Klätterförbundet 20 000
Motivationspengar ambassadörer 60 000.

Summa, kr: 120 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

70 280

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


