Utvärdering Kultur & fritidsmässan 2017-04-14

Antal svar: 24 st

Skala 1-5 1. Mycket dåligt
2 Mindre bra 3 Varken eller
4. Bra
5. Mycket bra
Fråga
Medelbetyg
Vad är Ert helhetsintryck av Kultur & fritidsmässan?
4,0
Hur väl har Kultur & fritidsmässan motsvarat Era förväntningar?
4,0
Hur har Era möjligheter som utställare varit till delaktig och ha inflytande vid 3,7
Vad tycker Ni om Er egen insats som utställare på Kultur & fritidsmässan?
4,5
Vad tycker Ni om mässarrangörens insats vid Kultur & fritidsmässan?
4,4
Vad tycker Ni som utställare om Kultur & fritidsmässans olika delar?
Område
Medelbetyg
Område
Medelbetyg
Anmälningsförfarande 4,3
Informationsmaterial 4,3
Marknadsföring
3,7
Aktivitetsytor
3,9
Mediabevakning
3,5
Förhållningsregler
4,3
Informationsträff
3,9
Lekland
3,6
Monterkarta
4,6
Cafeteria
3,9
Skulle Ni rekommendera andra föreningar/organisationer att sälla ut på mässan?
Ja: 23 st

Nej: 0

Övrigt:1

Beskriv två saker som Ni uppskattade med Kultur & fritidsmässan!
”Bra att det händer något på orten, bra med många delårsboende som intresserar sig för
orten.”
”Lokal, organisation”
”Bra upplägg och bra arrangerat.”
”Möjlighet att träffa andra föreningar”
”Närkontakten med både besökarna och de andra utställarna och att det var en mässa som
även ungdomarna kunde uppskatta och finna värde i”
”Att den finns och att möta likasinnade”
”Chansen att visa upp egna föreningen. Att se övriga föreningar.”
”Mångfalden av föreningar, stora ytor som gav ett luftigt intryck”
”Mässans öppettider, infofoldern”
”Bra arrangemang och bra mediabevakning”
”Tydligt och bra bemötande samt bra utrymme”
”Bra initiativ”
”Vet ej”
”Att barn kunde få leka”
”Trevligt med kontakt med vinintresserade; också trevligt med kontakt med andra utställare, t
ex Nordens Ark arenan, mediabevakningen”
”Trevligt att se att vi har så många aktiva föreningar i kommunen.”
”Mycket aktiviteter & bra utställare”
”Många olika föreningar som visade upp sig allt under samma tak”
”Bra med de aktivitetsytor som fanns, bra med bredd på deltagare”
”Gott om plats.”
”Långfredag, bra dag, alla hade tid att stanna för en längre pratstund
Kommunens information. Öppettider.
”Intentionerna var goda”

SAMARBETSPARTNERS

Beskriv två saker som Ni skulle vilja förändra/förbättra på Kultur & fritidsmässan!
”Leklandet var för dyrt, det kanske kan subventioneras av kommunen så att barn endast
behöver betala 50 kr istället förr 100kr, många som tyckte att det var alldeles för dyrt. Jag
skulle vilja se mer uppträdanden från föreningslivet ungdomar, kanske några ungdomar kan
uppträda med något musikinslag, unga tjejer och killar kanske kunde uppträda med lite
trixande av en fotboll, någon kör som kanske kunde uppträda, lite mer live-underhållning?”
”Datum, pris”
”Tycker att det skulle vara en mässa utan politik, skulle varit bättre om man inte blandade
med politik i kultur och fritid. Det passade inte riktigt in.”
”På något sätt locka mer publik”
”Kanske utöka aktivitetsområdet då barborden nästan inte användes och den platsen hade
kunnat användas mer kreativt. Utöka aktivitetsområdet med en tredjedel av "barbords-delen"
bara för att kunna göra lite mer saker.”
”Hoppas på mera besök ev nån timma kortare på em”
”Mer deltagande föreningar/ mindre partier.”
”Vet ej.”
”Monterstorleken, placeringarna”
”Leklandets entrekostnad, mässans öppettider.”
”Uppvisningar*
”Fel tid på året”
”Vet ej”
”Lite större plats för montern”
”Bredare utbud i Cafeterian”
”tidpunkten, inlägg sociala medier”
”Datum för mässan”
”Kaféutbud mer reklam för att locka lokala, försöka få med fler föreningar”
”För dyrt att delta på hoppborgar, mer aktiviteter i anknytning till mässan”
”Lite mer aktiviteter i hallens mitt.”
”Inga kommentarer”
”Större monter djup. Publikdragande föredragshållare/underhållare. Se bilaga/mail”
Övriga kommentarer och önskemål
”Lägre pris så små föreningar vill deltaga.”
”Kanske lite djupare montrar för de föreningar som har lite mer med sig.”
”Fel dag för mässa. Information gick ut om att förtäring av kaffe med tilltugg samt av mat
(korv och bröd) endast fick göras i cafeterian. Ändring av dessa regler gick inte ut till
mässdeltagare. Var klara med dessa ordningsregler till saliga nästa gång. 3. Som utställare
så framkom det inte att det gick att vara delaktig och ha inflytande inför mässan. 5.
Marknadsföring Obefintlig. Anser att kommunen skulle stå för detta till hushållen. 5.
Mediabevakning Fanns ingen sådan vad vi känner till förutom kommunens egen sida samt
facebook. 5. Aktivitetsytor Alldeles för små. Fanns för mycket "luft" framför utställarnas
områden. Alla partier skulle vara utspridda i hallen och inte på samma ställe. Få varje parti
att informera om sitt engagemang i kommunens kultur och fritid. Inte alliansens politik eller
politik på riksnivå. Det ska inte vara en rikspolitisk arena.”
”Ytterligare montrar eller aktiviteter behövs på de öppna golvytorna. Tomma ytor ger en
känsla av lågt besökarantal. Det är lite knökigt på alla populära ställen. Hellre för trångt än
för ödsligt.”
”Uppvisningar där man meddelar mässan att det sker något och vad som sker så
föreningarna har möjlighet att visa upp en aktivitet inför publik!”
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”Bra val att lägga mässan i samband med påsken, då det var många sommargäster på plats.
En reflektion är att det var ganska lång tid mässan pågick, och det hade kanske varit bättre
att lägga mässan från 12-15, så besöksantalet blev mer komprimerat. En annan reflektion
var att det var synd att det inte var matigare information på facebooksidan. En idé är att
presentera varje förening och vad de tänker erbjuda på mässan, så alla får ett inlägg var. Det
lades inte upp något under torsdagen när vi var där och riggade och inte heller på fredagen
då vi alla var på plats. Det var lite synd. Borde även förstärkas i andra liknande kanaler
såsom Smögen& samt kommunens FB-sida (vet att det stått där, men det kunde varit lite
mer). I övrigt var det en väldigt bra mässa och ett bra forum för oss att medverka i.”
”Översänder ett mail med synpunkter från mp”
Sammanställd av Daniel Nordström 2017-04-27
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