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14:0 Markedsføring 
14:1 I forbindelse med markedsføring offentliggør vi, i forskellige sammenhænge, oplysninger 

om dig. 
Det kan være  

 dit navn 
 din mailadresse 
 dit telefonnummer 
 eventuel website eller Facebook adresse 
 og andre relevante oplysninger 
f.eks. i opslag på vores website, i nyhedsbreve, på Facebook, i avis- og andre 
papirbaserede medier. 
Ved din tilmelding accepterer du dette. 

14:2 Galleriet markedsfører udstillingerne i  
 ”Kunst i Odsherred” ´s brochure), (oplag ca. 15.000) der sommeren gennem findes 

i Odsherred Turistbureaus brochurestativer 55 steder i Odsherred. 
 delvis husstandsomdelte gratisaviser og magasiner i lokalområdet 
 Visit Odsherreds ”Kunstdage i Pinsen”  
 Turistmagasinet ” Kunst og Kultur” (oplag 10.000) 
 Nyhedsbreve sommeren igennem til ca. 1.000 kunstinteresserede 
 Facebook 
 Vores eget kunstnerkatalog udleveres til besøgende på galleriet, og kan læses via 

opslag på vores hjemmeside. 
 Ved lodtrækning om gavekort 

14:3 For at markedsføre dig selv så stærkt som muligt, forventer vi, at du, også markedsfører 
dig selv på de medier du normalt bruger, herunder 

 at du ”liker” galleriets Facebook-side,  
 at du deler galleriets nyhedsbreve, opslag m.m. med dine egne følgere, 

og du er naturligvis velkommen til også at bruge galleriets markedsføringsmateriale. 
14:4 Under udstillingen må du promovere dig selv, hvis du selv medbringer holdere  

 til brochurer, max A5 eller A65. 
 visitkort, 55x85mm (der forefindes visitkortholdere ved indgangen). 

15:0 Billedmateriale 
 Alt billedmateriale du sender til os i forbindelse med din ansøgning, og alle fotos der 

tages af dine værker, mens du udstiller, kan galleriet omkostningsfrit benytte i 
markedsføringsøjemed. 
Bliver du ikke antaget, destrueres alt tilsendt materiale. 

16:0 Hvad koster det at deltage ! 
 Du skal betale et deltagerkontingent til delvis dækning af galleriets faste omkostninger. 

Kontingentets størrelse afhænger af periode, og den væg du bliver tilbud, men andrager   
 
Billedkunstner: 

Kr.   975 til kr. 1.250 for en lav væg i én måned,  
Kr. 1.550 til kr. 1.975 for en høj væg i én måned,  

 
Kunsthåndværker: 
Max. Kr. 200,00 for 1 m podieplads i én måned 
Prisen aftales individuelt, og er afhængig af  

 udstillingsmåned, 
 periodens længde 
 antal podie-meter 

 
 


