Var med och fira Tunnbrödets dag den 12 maj!
Tunnbrödsakademin har grundat Tunnbrödets dag för att fira det delikata tunnbrödet
på alla tänkbara sätt. Vill du, ditt företag eller förening vara med och fira tunnbrödet
med oss? Vi ser fram emot en dag där tunnbrödet uppmärksammas runt om i landet
samtidigt: Bagarstugor håller öppet och erfarna bagerskor och bagare lär upp nyfikna
nybörjare, bagerier lanserar tunnbröd bakade på nya recept, kaféer serverar delikata
tunnbrödsmackor, butiker skyltar upp tunnbröd, restauranger serverar tunnbröd till –
och kanske i – sina rätter, föredrag hålls om tunnbrödets historia och regiontypiska
tunnbrödsvarianter – kort sagt vill vi att folk ska ha kul, förkovra sig och njuta
tillsammans.
Tunnbrödsakademin kommer att publicera alla kända tunnbrödsevenemang på en
evenemangskarta på hemsidan www.tunnbrodsakademin.se för att hjälpa allmänheten
att hitta smakliga och roliga tunnbrödsevent i närheten. Om du vill att ert
tunnbrödsevenemang (stort som smått) ska synas på evenemangskartan vill vi att du
skickar in en del uppgifter, helst senast den 25 april.
Tunnbrödsakademin kommer även sprida info via facebook och instagram.
Rapportera in senast 25 april via mail till info@tunnbrodsakademin.se:
• Vem som är arrangör
• Adress eller gps-koordinater till platsen där ert evenemang/firande sker
• Telefonnummer och mailadress som besökare kan kontakta er på
• Beskriv vad som ska ske med rubrik och en kort text som förklarar programmet
• Tider för eventet
• Tala om ifall det är gratis eller inträde. Om det finns något till försäljning.
• Om det finns parkeringsplatser
• Maila gärna en bild på platsen eller aktiviteten som illustration
För att sprida ytterligare PR efteråt och för att kunna utvärdera Tunnbrödets dag skulle
vi också önska att ni helst senast den 17 maj mailar in:
• En uppskattning av hur många personer som besökte ert evenemang
• Några kommentarer om hur ni upplevde evenemanget
• Upp till två bilder från evenemanget
OBS: Allt material ni skickar in ska vara avsett för fri användning av
Tunnbrödsakademin i spridandet av PR kring Tunnbrödets dag. Huvudsakligen handlar
det om publicering på akademins hemsida, facebookkonto och på instagram, men bilder
kan även komma att användas av media. Skriv gärna vem som tagit fotot.
Använd gärna hashtaggarna #tunnbröd, #tunnbrödetsdag och #tunnbrödsakademin i er
egen kommunikation på sociala medier.
Hör gärna av dig med info och frågor till
Marcus Bodin, sekreterare
070-6090448

info@tunnbrodsakademin.se

www.tunnbrodsakademin.se

www.facebook.com/tunnbrodsakademin

