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Huvudbild/profilbild för Hemslöjdens dag. 
Används på i sociala medier och egna kan-
aler av förbundet men även av föreningar-
na runt om i landet.

Bilden kan även användas som underlag till 
affischer eller enklare utskrifter. 

Att alla föreningar som deltar i evene-
manget använder samma bild gör att var-
umärket “Hemslöjdens dag” stärks.

* Använd gärna huvudbilden obeskuren i de 
fall där det är möjligt.  

De fyra andra bilderna kan användas för att 
göra reklam för/informera om mer specifika 
programpunkter. 

Om ingen av de fyra bilderna passar för 
programpunkten används huvudbilden/pro-
filbilden. 

På följande sidor kommer några exempel på 
hur bilderna kan användas. 

BILDER FÖR MARKNADSFÖRING 
AV HEMSLÖJDENS DAG



Hemslöjdens dag: broderiworkshop

Facebook: Generellt evenemang om 
Hemslöjdens dag. 
Kan vara skapat av förbundskansliet eller 
föreningarna själva. 

Facebook: De mer specifika bilderna 
kan användas till att göra reklam för 
exempelvis en workshop. I det här fallet 
Broderiworkshop med bilden på nålar 
och garn.  

Facebook: Som ett vanligt 
inlägg på facebook för att 
berätta om evenemanget. 

Facebook: Eller en specifik 
stickworkshop som arrang-
eras under Hemslöjdens dag.  

129 aktiviteter runt om i landet. Den 1 sep  sep är det dags för Hemslöjdens dygn. 

Under Hemslöjdens dag arrangerar vi nio olika 

är det äntligen dags för Hemslöjdens dag. Kolla in alla 
aktiviteter via länken i vår profil. #hemslojdensdag

Besök oss på biblioteket där vi arrangerar 9 olika work-
shops. från 10-17 håller vi på. #hemslojdensdag

workshops på stadsbiblioteket. Klockan 10 visar Niklas 
Karlsson hur täljer dig en fin stekspade. Välkommen!  
#hemslojdensdag #tälja #workshop

Instagram: utfallandeInstagram: hela bilden. Använd bilden 
utan beskärning i så stor utsträckning 
det går.  

Instagram: Här använder en av 
föreningarna bilden på täljverktyg för 
att marknadsför en specifik aktivitet i 
samband med Hemslöjdens dag.

Arbrå hemslöjdsförening Arbrå hemslöjdsförening

Under Hemslöjdens dag arrangerar vi nio olika workshops på 
stadsbiblioteket. Klockan 10 visar Niklas Karlsson hur täljer dig 
en fin stekspade. Välkommen!

Under Hemslöjdens dag arrangerar vi nio olika workshops på 
stadsbiblioteket. Klockan 10 visar Niklas Karlsson hur täljer dig 
en fin stekspade. Välkommen!



www.hemslojden.org - Startsida

www.hemslojden.org - Slöjdkalendern (Generell programpunkt)

www.hemslojden.org - Slöjdkalendern (Specifik programpunkt)

: Täljworkshop

Hemslöjdens dag

129 slöjdaktiviteter under en 
och samma dag
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Affischskiss Word: Använd bilden i ett worddokument. Skriv 
ut och sätt upp eller skapa en pdf för digital 
spridning. I det här fallet gör man reklam för en 
specifik programpunkt men det går lika bra att 
använda Huvudbilden på samma sätt. 

HEMSLÖJDENS 
DAG: STICKKAFÉ
Det är dags för Hemslöjdens dag och vi bjuder in till sju 
olika workshops i Landskrona. En av workshop handlar 
om stickning.

• 1 september
• Klockan 10-12
• Gratis


