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Den grafiska profilen för Varumärke Uppsala får användas av alla partners i projektet för att 
marknadsföra staden Uppsala som stad. 

Den grafiska profilen ger alla som vill en möjlighet att vara med och profilera, marknadsföra 
och lyfta Uppsala.

Förord
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Vem äger Uppsalas varumärke?

Den nya bilden av Uppsala har arbetats fram av partnerskapet för Varumärke Uppsala. I det 
arbetet ingår representanter för universiteten, kommunen, kyrkan och ett stort antal företag 
och organisationer i Uppsala.

Uppsala kommun driver projektet Varumärke Uppsala i samverkan med ovan nämnda  
partnerskap. De som är med i projektet som vill och kan bidra till breddningen av Uppsalas 
varumärke har möjlighet att använda sig av de tankar, formuleringar och verktyg som arbetats 
fram inom projektets ram.
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Under flera århundraden har Uppsala marknadsförts både kraftfullt och konsekvent.  
Framstående akademiker, kulturpersonligheter och generationer av studenter har förmedlat 
starka budskap och tydliga bilder om staden. Därför finns Uppsala idag i mångas  
medvetande, både i och utanför Sverige.

Bilden av det akademiska, historiska och studentikosa Uppsala blev så dominerande att 
många i dagens Uppsala inte kände sig delaktiga i arbetet med att marknadsföra staden. Trots 
att de har mycket att bidra med. Därför har vi velat ge bilden av Uppsala fler dimensioner 
och visa på hur stor bilden egentligen är. 

Där styrkor som till exempel det framgångsrika företagandet, mångsidigheten och de  
spännande mötena mellan olika kulturer får chans att komplettera de värden som Uppsala 
traditionellt förknippas med.

Det innebär inte att vi lanserar ett nytt varumärke. Istället släpper vi fram fler röster och ger 
plats för fler uttryck. 

Tillsammans breddar vi Uppsalas varumärke. Genom de senaste årens arbete börjar en ny 
bild av Uppsala framtona. 

Bilden av hela vår spännande stad.

Det finns en liten bild av Uppsala. Och en stor.
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Den har två syften.

•	 Den	berättar	om	hur	vi	vill	att	Uppsala	ska	uppfattas	i	framtiden	och	om	vilka	värden		 	
 som Uppsalas varumärke ska förmedla. 

•	 Den	ska	också	fungera	som	en	ledstång	för	alla	som	nu	på	olika	sätt	ska	arbeta	med	 
 utformningen av alla de åtgärder som ska kommunicera Uppsalas varumärke. 

Däremot presenterar den inga färdiga lösningar. De ord och de bilder du tar del av här ska 
inspirera och vägleda. 

Din och andras uppgift blir att tolka det du ser här och översätta det till konkreta åtgärder 
riktade mot olika målgrupper. 

Grafisk profil för Varumärke Uppsala.
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I början av vårt arbete, 2003, gjordes en undersökning om hur Uppsala uppfattades. 

Både människor som bor i Uppsala och människor som inte bor i Uppsala tillfrågades.  
Studenter, turister, affärsresenärer, infödda uppsalabor, inflyttade uppsalabor, utflyttade  
uppsalabor, näringslivsfolk i stan och näringslivsfolk utanför stan fick säga vad de tyckte. 

Enkelt kan det alla sa sammanfattas till: 

Universitetet, studentlivet, domkyrkan, historisk miljö, centralt läge. 

Det spelade ingen roll vem man frågade: den som levt hela sitt liv här, eller den som aldrig 
varit här. Bilden var densamma: Uppsala var en universitetsstad med historiska anor och 
hektiskt studentliv. 

Uppsala igår.
En universitetsstad med historiska anor och hektiskt studentliv.
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Det här vill vi vara. Inte genom att hålla tillbaka det akademiska och det historiska. Utan 
genom att lyfta fram det som händer i Uppsala idag: i företagen, inom handeln, i idrotts- 
världen, ute på verkstadsgolvet, på universiteten, i stadsbilden, på kulturområdet, inom  
sjukvården, i förenings- och organisationslivet, i nöjeslivet, på mötesplatserna, i vanliga  
människors vardag. 

Vi följde upp vår första mätning 2009. Mätningen visade på en starkt förändrad bild av  
Uppsala hos oss själva, Uppsalabor och Uppsalaföretag. 

Vi har börjat se det som händer, se hela Uppsala. Uppsala är Sveriges fjärde största stad, som 
växer och är en av Sveriges tillväxtstäder. 

Vi är en attraktiv stad att bo, leva och verka i. En rik kulturstad, idrottsstad, företagsstad och 
kunskapsstad. Vi rankas numera högt i mätningar kring idrott och företag. Vi har synliggjort 
och utvecklat vårt kulturliv. Hit reser man för att utbilda sig, uppleva och bo. 

Detta är vår utmaning att fortsätta vara och berätta om det attraktiva Uppsala både hemma 
och utanför Uppsala.

Uppsala idag & imorgon.
En spännande arena för epokgörande kunskap, kultur och affärer.
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Det första ordet är kunskap.

Å ena sidan den akademiska. Å andra sidan den som handlar om framgångsrikt företagande. 
Om hur vi tar till vara köpkraften i en av Sveriges mest expansiva regioner. Om hur vi bygger 
infrastruktur i en växande storstad. Om hur vi driver ett av världens bästa sjukhus. Om hur vi 
verkar för fred och bättre villkor för utsatta människor runt om i världen. Och så vidare. 

Det andra ordet är drivkraft.

Å ena sidan den som behövts, och behövs, för epokgörande vetenskap. Å andra sidan den 
som finns i det entreprenörskap som är nödvändigt för att kunna bygga nyskapande företag, 
driva storsjukhus, ta tillvara tillväxt, leda och sammanföra kunskap och kultur från olika 
områden och allt annat som vi gör i Uppsala. 

Det tredje ordet är lugn.

Å ena sidan i form av det kreativa klimat som krävs för framgång på alla områden. Å andra 
sidan uttryckt i en mental miljö där tillgången till stillhet och närhet är lika viktig som möj-
ligheterna till stimulans och kommunikation. Uppsala erbjuder både och. 

Det fjärde ordet är mångfald.

Å ena sidan manifesterat i de många uttrycken av kunskap, drivkraft och lugn. Å andra sidan 
i de många mötena. Den som besöker Uppsala upptäcker en mötesplats för människor, tek-
nik och idéer. Dess motsvarighet är svår att finna på andra håll. 

Fyra ord som bygger Uppsalas varumärke
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Kunskap, drivkraft, lugn och mångfald är Uppsalas kärnvärden. 

Det innebär inte att vi högljutt ska säga eller skriva att det i Uppsala finns kunskap, drivkraft, 
lugn och mångfald. Istället ska vi varje gång vi lyfter fram Uppsalas varumärke ställa oss 
frågan: 

Förmedlar vi kunskap, drivkraft, lugn och mångfald i det vi säger? 

Det vill säga: vi får inte säga att vi har drivkraft, vi måste visa det – i det vi gör  
och i det vi kommunicerar. 

Därför handlar kärnvärdena först och främst om hur vi själva är. Till exempel:  
•	 Har	vi	inte	drivkraft	kan	vi	heller	inte	kommunicera	den.	 
•	 Med	andra	ord:	vi	måste	”leva	varumärket”.	

Ibland kan vi behöva lägga tonvikten på ett av begreppen, ibland kan vi kombinera dem till 
ett uttryck. 

Det är viktigt att vi aldrig blandar in ytterligare egenskaper än dessa fyra. Då tappar vi fokus. 
Budskapen börjar spreta och dra åt olika håll. Och då tappar vi de viktigaste  
förutsättningarna för ett framgångsrikt varumärkesbygge; konsekvens och uthållighet. 

Skriv inte drivkraft. Visa det.
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Riktlinjer:
Det finns 1 000 historier att berätta.
Bara några handlar om historia.

Riktlinjerna för hur det breddade Uppsalas varumärke ska förmedlas kan formuleras enkelt:

•	 Var	inte	rädd	för	schablonerna,	använd	dem.	

•	 Utgå	ifrån	det	du	tror	att	människor	vet	om	Uppsala,	men	visa	dem	en	oväntad	sida	av	
samma sak. 

•	 Starta	i	den	etablerade	bilden	eller	den	förväntade	texten,	men	lyft	fram	exempel	på	kun-
skap, drivkraft, lugn och mångfald som få har hört talas om. 

•	 Börja	din	berättelse	på	den	ena	sidan	av	ån	och	landa	den	på	den	andra.

•	 Utgå	från	kärnvärdena.	Exemplifiera	och	visa	bredden.
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Säg Uppsala och människor ser bilder framför sig. Byggnader. Statyer. Studentmössor. Min-
nesmärken. Ta inte bort dem. Men uttryck och komplettera de kvaliteter som de represente-
rar med nya bilder som överraskar och breddar Uppsalas varumärke.

De bilder du möter på följande uppslag är valda därför att de anger tonläget och illustrerar 
förflyttningen. Det finns ingenting som säger att det är just de här bilderna du ska använda 
när du presenterar den breddade bilden av Uppsala. Uppfattar du bara förändringen och ser 
den bakomliggande tanken, kan du överföra den i ditt eget bildval. 

Bilden av Uppsala utvecklas ständigt. Hela tiden uppstår nya bilder som kompletterar och 
breddar den traditionella bilden. 

Traditionella uppsalabilder bör kombineras med bilder som visar upp en mer levande/modern 
känsla av staden. Gärna med aktivitet eller människor i bilden, eller kanske något oväntat. Är 
du osäker på hur bilderna ska användas så kontakta oss gärna.

Förflyttningen från igår till idag i bilder.
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Traditionellt Levande/modernt
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Traditionellt Levande/modernt
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Traditionellt Levande/modernt
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Hur fångar vi människors uppmärksamhet? Hur väcker vi nyfikenheten?  
Vi håller fast vid de grundläggande principerna för kommunikation:  
•	 Vi	visar	inte	det	vi	säger.	Vi	säger	inte	det	vi	visar.	Vi	gör	det	oväntade.	 
•	 Vi	ställer	välkända	bilder	mot	nya	fakta.	Vi	illustrerar	kända	fakta	med	nya	bilder.	

I Uppsalas fall handlar det ofta om att ställa då mot nu, det gamla mot nya, traditionen mot 
nytänkandet. Därför har vi formulerat ett budskapsbärande uttryck:

Varje dag sedan. 
Daily since. 
Det uttrycket ska vi använda när vi berättar om Uppsala.

Det	tar	avstamp	i	”sedan”	–	det	historiska	perspektivet	som	många	känner	till	–	men	landar	i	
det	som	händer	nu	–	”dagligen”.

Vi kan variera, vrida och vända på det hur mycket som helst beroende på vilka av stadens 
egenskaper och kvaliteter vi vill lyfta fram:

Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286. 
Uppsala. Happening daily. Since 1286.

Uppsala. Växer varje dag. Sedan 1286. 
Uppsala. Växer varje dag. Sedan 1286.  
Uppsala. Här är varje idrott stor. Sedan 1286. 
Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286.  
Uppsala. Kulturstad. Varje dag sedan 1286.  
Uppsala. Markandsförs varje dag. Sedan 1286. 
Uppsala. Spännande evenemang. Varje dag sedan 1286. 
Uppsala. Elitidrott varje dag. Sedan 1286.  
Uppsala. Nya upptäckter varje dag. Sedan 1286.

Eller i våra internationella kontakter: 
 
Uppsala. Happening daily. Since 1286. 
Uppsala. Business daily. Since 1286. 
Uppsala. Marketing daily. Since 1286. 
Uppsala. Breathroughs daily. Since 1286. 
Uppsala. Open daily. Since 1286. 
Uppsala. Outstanding daily. Since 1286.
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Länge kallades platsen där Uppsala ligger idag för Östra Aros. 1286 nämns namnet Uppsala 
första gången i ett officiellt dokument. Därav valet av årtal. Samma årtal har flera gånger  
använts av kommunen för att uppmärksamma stadens ålder. 1986 firade man officiellt  
Uppsalas 700-årsjubileum. 

När vi berättar om Uppsala kan vi ibland beröra ämnen där årtalet 1286 inte är användbart. 
Då har vi möjlighet att anpassa formuleringen till de budskap vi har. Till exempel: 

•	 Uppsala.	Bandy	varje	vinter.	Sedan	1891.	 
 (det året grundades IFK Uppsala, fleråriga svenska mästare i bandy). 

•	 Uppsala.	Biotech	daily.	Since	1741.	 
 (det året blev Carl von Linné professor i Uppsala). 

Varför 1286?
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Typografi

Varumärket Uppsala använder Futura och Garamond som typsnitt. I rubriker används  
Futura Bold och i brödtext används främst Futura Light. I längre löpande texter kan  
Garamond vara att föredra för läsbarhetens skull.

Futura
Light, Bold

exempel Futura Light 12 pkt: 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp  
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Zz Åå Ää Öö 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

exempel Futura Bold 12 pkt: 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Zz Åå Ää Öö 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Garamond
Book

exempel Garamond Book12 pkt: 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp  
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Zz Åå Ää Öö 
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
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Svanstexten	”Uppsala.	Varje	dag.	Sedan,	Daily.	Since”	kan	du	använda,	omformulera	och	
anpassa till olika budskap och olika sammanhang. Din möjlighet att använda den begränsas 
dock av ett antal regler. De är uppsatta för att vi ska vara konsekventa och skapa igenkänning, 
och för att undvika att svanstexten används för andra syften än att marknadsföra Uppsala. 

1.  Svanstexten får inte användas eller omformuleras till exempel i en rubrik eller i en 
brödtext, utan ska alltid placeras och anknytas som en avslutning på det budskap eller den 
historia du berättar om Uppsala med placering i svansen. 

2.  Svanstexten har en fastställd grafisk form. Den sätts med Futura Bold. Ordet Uppsala är 
rött – PMS 485 C (CMYK 0-100-100-0) – eller svart när möjligheten till färgtryck saknas.

3.  Ordet Uppsala får inte ersättas/kompletteras med företags- eller organisationsnamn.  
	 Formuleringar	av	typen	”X-bolaget	i	Uppsala	AB.	En	bra	affär	varje	dag.	Sedan	1985”		 	
 ryms inte inom projektet Varumärke Uppsala.

4.		Svanstextens storlek ska vara ca 1/5 eller 1/3 av höjden på svansen  
(se skiss på sid 21). Svanstexten får inte läggas på två rader även om formatet är  
väldigt litet. 

När formatet är litet kan man anpassa storleken för läsbarhetens skull alternativt ta bort 
texten helt, som t.ex. i mycket små banners eller i en del större format som t.ex. busslångsida 
och stadstavlor där svanstexten ska vara 1/3 av höjden för att bli läsbar. I de fallen då man 
måste anpassa svanstexten är det viktigt att utgå från hur det ska vara och sedan använda sunt 
förnuft för att hitta bästa lösning. Hör gärna av er till oss om ni vill rådfråga.

Regler för användning av svanstexten
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Svansen placeras längst ned i formatet och binder ihop budskapet med svanstexten. Text, bild 
eller form får inte läggas över eller inkräkta på svansen, svansen ska ha ett eget utrymme.

Riktlinjer för svansens höjd anges på följande sida. Böjen ska vara ungefär lika bred som svan-
sen är hög (se skisser på följande sida). Dessa proportioner är viktiga för att böjen inte ska få 
för svag lutning.

Extremt stora eller små format kräver individuell anpassning och då finns ingen annan väg-
ledning än det sunda förnuftet och formkänslan. Detta kan gälla exempelvis roll-up eller små 
annonser. 

Svansen är vektoriserad. Enklaste sättet att förändra svansens storlek är att skala proportio-
neligt i exempelvis InDesign eller Illustrator och eventuellt förlänga eller förkorta svansen 
genom att dra i ankarpunkterna. Detta bör helst göras av person väl utbildad i programmet. 
Var mycket noga med att proportionerna inte förskjuts.

Regler för användning av svansen
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Om bakgrunden i materialet är mörkt har vi använt oss av en vit linje ovanför svansen då den 
är svart för att markera dess form. 

Om en svart svans används och bakgrunden i materialet är i en annan färg än vit så är det bra 
att	inte	använda	100%	svart	i	svansen	utan	att	skapa	en	4-färgsblandad	svart.	Detta	för	att	
bakgrundsfärgen inte ska blöda igenom svansfärgen. Kontakta gärna det tryckeri som  
producerar materialet för att det ska bli rätt blandning.

Vid produktion av en del material måste svansen anspassas särskilt för att den synliga delen 
ska bli rätt. Exempelvis vid produktion av en roll-up med svansen längst ner ska färgen  
förlängas i dokumentet med ca 10 cm i nederkant så att det inte blir en vit kant när duken 
rullas upp.

Vid produktion av Eurosize-affischer och bussmaterial med svans är det viktigt att göra utfall 
med färgen ca 2 cm runtom då det försvinner i ramen som den sätts in i. I dessa fall går det  
inte bara att förlänga svansen i högerkant eftersom formen då blir fel utan man får göra utfall 
på den befintliga formen av svansen.



22

Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286.

Svanstexten placeras  
inom detta område

X mm

X mm

X

X

Uppsala. Happening daily. Since 1286.

Svanstexten ska vara 1/5 eller 1/3  
av höjden på svansen

Svansens X-höjd på affischer/skyltar

A4 (210x297 mm): 25 mm 
1/5 svanstext

A3	(297x420	mm):	30 mm 
1/5 svanstext

Eurosize	(1185x1750	mm):	125 mm 
1/5 svanstext

Busslångsida (3070x670 mm): 100 mm  
1/3 svanstext

Svansens X-höjd på annonser

Modul 34 (122x178 mm): 20 mm 
1/5 svanstext

Modul 38 (122x360 mm): 20 mm 
1/5 svanstext

Modul 62	(248x88	mm):	20 mm 
1/5 svanstext

Modul 64	(248x178	mm):	20 mm 
1/5 svanstext

Helsida	(248x372mm):	25 mm 
1/5 svanstext

Storlekar och förhållanden för svansen 
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Tävlingsstaden Uppsala

Uppsala genomför varje år flera stora idrottstävlingar på nationell och internationell nivå.  
I projektet Tävlingsstaden Uppsala samarbetar idrottsföreningar, Fyrishov AB och Uppsala 
kommun för att utveckla Uppsala till en ledande tävlings- och idrottsstad i Sverige. Vårt 
mål är att värva fler och återkommande idrottsevenemang med nationell eller internationell 
karaktär samt att stötta idrottsföreningar och förbund att genomföra tävlingar på SM-, EM- 
och VM-nivå. Många av tävlingarna i projektet har slagit publikrekord med ökade besöks-
intäkter och ökad medierapportering som följd.

En av Tävlingsstaden Uppsalas starka sidor är den samordnade och förstärkta marknads-
föringen som ingen enskild arrangör kan klara av på egen hand. 

I produktionen använder vi oss av bild- och textmaterial från idrottsklubben som arrangerar 
själva evenemanget. Texten ska vara kort och införsäljande. Bilden ska vara aktiv och talande 
för den aktuella idrotten.

Cirka antal tecken på texten, inklusive blanksteg

Rubrik: 18 tecken (till samtligt material) 
Text	till	annonser	och	affischer:	165	tecken 
Text	till	bussmaterial:	115	tecken 
Utöver detta tillkommer information om tid, pris och biljetter. Om det är mycket informa-
tion så kan längden på texten behövas kortas ytterligare. Här är det viktigt att prioritera det 
som är viktigast att framhäva.

Bild och text används i den färdiga mallen som är framtagen för Tävlingsstaden Uppsala.  
Se exempel på sid 26.
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Kulturstaden Uppsala

Kulturstaden Uppsala är ett samarbetsprojekt som syftar till att stärka bilden av Uppsala  
som ledande kulturstad genom att samordna marknadskommunikation och PR på en över-
gripande nivå. Projektet bidrar till att stärka och vidareutveckla samarbetet mellan Uppsalas 
kulturarenor och arrangörer samt att attrahera/utveckla nya arrangörer och evenemang.

Målet är att varje deltagande organisation/arrangör ska få ökad synlighet för sitt eget  
evenemang samtidigt som samarbetet ger samordningsvinster för parterna och för staden  
som arena för spännande kulturupplevelser.

I produktionen för projeketet Kulturstaden använder vi oss av material från deltagarna i  
projektet och lägger sedan på svans och riv. Det finns mallar för hur stor yta som är fri i 
respektive aktuellt format. Rivet kan anpassas något uitfrån materialet. Det ska vara vit linje 
ovanför svansen och skuggningen i rivet ska ligga på det röda i rivet.



25

Exempel på mått för produktionsunderlag till Kulturstaden

•	 Annons	modul	38,	122x360mm 
Ca 122x238 mm fri yta (se skiss till höger) 
+	ca	15	mm	över	samt	under	fria	ytan	som	delvis	överlappas	av		rivet.

•	 Annons	modul	64,	248x178	mm 
Ca	248x119	mm	fri	yta	 
+	ca	15	mm	över	samt	under	fria	ytan	som	delvis	överlappas	av		rivet.

•	 Annons	248x370	mm	helsida	UNT	och	Uppsalatidningen 
Ca	248x370	mm	fri	yta	 
+	ca	25	mm	över	samt	under	fria	ytan	som	delvis	överlappas	av		rivet.	

•	 Eurosize	1185x1750	mm 
Ca	1185x1320	mm	fri	yta	 
+ ca 100 mm över samt under fria ytan som delvis överlappas av  rivet.  
Bakgrundsfärg/bild bör ha ett utfall med ca 3 mm.

•	 Busslångsida	3070x670	mm 
Ca	3035x265	fri	yta	 
+	ca	85	mm	över	samt	under	fria	ytan	som	delvis	överlappas	av		rivet.	 
Bakgrundsfärg/bild bör ha ett utfall med ca 3 mm.

Det är svårt att ge en exakt storlek då rivet kan ha olika mycket lutning och storlek beroende 
på behov eller om det skall finnas rubrik i det röda rivet.

Placeringen av rivet anpassas efter materialet som ska placeras i den fria ytan. Om det exem-
pelvis är en utfallande bild utan information är det lättare att anpassa än vid samlingsannon-
sen för Kulturstaden där det är viktigt att all text syns i de rutor som presenteras.

Se exempel på sid 29.

Uppsala. Kulturstad. Varje dag sedan 1286.

 Fri yta
 122x283 mm

15 mm

15 mm
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Linnés Uppsala

Material för Linnéjubileet använder sig av en grön svans med rött Uppsala. och vit svanstext. 
Tidigare var det ett bladverk i svansen men det har senare utgått.

Vid produktion av material för Linné ber vi dig stämma av med Uppsala Tourism för aktuell 
information.

Uppsala. City of Linnaeus. Daily since 1728.

Uppsala. Linnés stad. Varje dag sedan 1728.

Uppsala. Linnésommar. Varje år sedan 1728.
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Uppsala. Här är varje idrott stor. Sedan 1286.

8–9 MAJ

Världens äldsta cykeltävling, som gått i en följd 
sedan 1909. Ett flertal proffslag deltar.

TID:  Lördag Linjelopp 15 varv Herrar 12.00,  
målgång ca 16.30
Söndag Grand Prix-lopp 2km/varv,  
Herrar Senior och Junior 10.30
Damer 12.30, Herrar Elit och  
Proffs 14.00
PLATS: Start och mål vid  
Uppsala Slott 

Läs mer på www.unt.se   

SCANDINAVIAN RACE

Arrangeras av Upsala Cykelklubb
Tävlingsstaden Uppsala är ett samarbetsprojekt mellan 

Fyrishov AB och Uppsala kommun 

Uppsala. Här är varje idrott stor. Sedan 1286.

3–10 JULI

De flyger upp till 50 mil utan motor. Stor skicklighet,  
lagarbete och tekniska underverk till flygplan gör det 
möjligt. På förmiddagen eller sen eftermiddag har du 
chansen att möta piloterna som tävlar med friheten. 

TID: 11.00 – 17.00 alla dagar 
PLATS: Sundbro 
BILJETTER: Gratis entré

Läs mer på www.unt.se

SM SEGELFLYG

Arrangeras av Segelflygarna Uppsala Flygklubb
Tävlingsstaden Uppsala är ett samarbetsprojekt mellan Fyrishov AB och Uppsala kommun

HANDBOLLSLANDSKAMP HERRAR
9 JANUARI 

UPPSALA KP CUP
23–24 JANUARI

SIMNING GRAND PRIX 2
12–14 FEBRUARI

SM I THAIBOXNING
6–7 MARS

SM I BANDY
19–21 MARS

SM I ISRACING
27 MARS

ORIENTERING UPPSALA MÖTE
23–25 APRIL

SM I PAINTBALL
8–9 MAJ

CYKEL SCANDINAVIAN RACE 
8–9 MAJ

SM I CHEERLEADING
15–16 MAJ

SM I BUDO
22–23 MAJ

UVM MODERN FEMKAMP
10–13 JUNI

SWEDISH BEACH TOUR
11–13 JUNI

SWEDISH OPEN FOTBOLLSGOLF
19–20 JUNI 

SM I SEGELFLYG
3–10 JULI

LAG-SM I DISTANSRIDNING
10 JULI

EUROPACUP PISTOL
21–22 AUGUSTI

FÄKTNING UPPSALA CUP
4–5 SEPTEMBER

FORMULA OFFROAD
4–5 SEPTEMBER

UPPSALA OFFSHORE RACE
18 SEPTEMBER

CUPFINAL VOLLEYBOLL
20–21 NOVEMBER

SM I TYNGDLYFTNING
11–12 DECEMBER

STORVRETA INNEBANDYCUP
27–29 DEC & 4–8 JAN 

PROJEKTÄGARE

Uppsala. Här är varje idrott stor. Sedan 1286.

TÄVLINGSSTADEN 2010
SE ÅRETS SPORTHÖGTIDER PÅ WWW.UNT.SE

Arrangeras av Svenska Simförbundet & Upsala Simsällskap 
Tävlingsstaden Uppsala är ett samarbetsprojekt mellan Fyrishov AB och Uppsala kommun 

12–14 FEBRUARI

Uppsala. Här är varje idrott stor. Sedan 1286.

Kom och se elitsimning på högsta nivå.  
En av Sveriges bästa tävlingar. 

TID: Försök: Fredag & lördag 17.00
Final: Lördag & söndag 10.00  
PLATS: Fyrishov, Uppsala 
BILJETTER: Fritt inträde, 
via publikentrén på Fyrishov

Läs mer på www.unt.se

GRAND 
PRIX 2

27 MARS

Tävlingsstaden Uppsala

Annons modul 38, 122x360 mm 
Svansens höjd 20 mm 
Svanstext 1/5

Affisch A3, 297x420 mm 
Svansens höjd 30 mm 
Svanstext 1/5

Affisch A4, 210x297 mm 
Svansens höjd 25 mm 
Svanstext 1/5

Annons Sportbladet, 251x153 mm 
Svansens höjd 20 mm 
Svanstext 1/5

Busslångsida, 3070x670 mm 
Svansens höjd 120 mm 
Svanstext 1/3
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Uppsala. Kulturstad. Varje dag sedan 1286.

Kulturstaden Uppsala

Annons modul 38, 122x360 mm 
Svansens höjd 20 mm 
Svanstext 1/5

FILMSTADEN, GRAND, REGINA OCH SLOTTSBIOGRAFEN. FÖRKÖP 15–24 OKTOBER 
PÅ UPPSALA STADSBIBLIOTEK.

www.shortfi lmfestival.com

SM I POETRY SLAM 
12–15 MAJ

UPPSALA REGGAE FESTIVAL 
5–7 AUGUSTI

UPPSALA INTERNATIONELLA  
KORTFILMFESTIVAL  

25–31 OKTOBER

FRIKTIONER – INTER- 
NATIONELL PERFORMANCE-
KONSTFESTIVAL 10–13 JUNI

UPPCON – MUSIK, SPEL,  
ANIME OCH MANGA  

9–11 APRIL

OPERAN OTELLO 
12, 15, 18, 20 JUNI

UPPSALA INTERNATIONELLA  
GITARRFESTIVAL  
13–16 OKTOBER

FRIKTIONER – INTER- 
NATIONELL PERFORMANCE-
KONSTFESTIVAL 10–13 JUNI

FRIKTIONER – INTERNATIO- 
NELL PERFORMANCEKONST-

FESTIVAL 10–13 JUNI

KULTURNATTEN 
11 SEPTEMBER

UPPSALA PRIDE 
4–7 NOVEMBER

FRIKTIONER – INTER- 
NATIONELL PERFORMANCE-
KONSTFESTIVAL 10–13 JUNI

SVERIGES NYA ELEKTRONISKA 
MUSIKFESTIVAL 5 JUNI

UPPSALA INTERNATIONELLA 
SCENKONSTFESTIVAL  

7–10 APRIL

UPPSALA INTERNATIONELLA  
POESIFESTIVAL 

30 SEPTEMBER–2 OKTOBER

UPPSALA INTERNATIONAL 
SACRED MUSIC FESTIVAL

4–7 NOVEMBER

FRIKTIONER – INTER- 
NATIONELL PERFORMANCE-
KONSTFESTIVAL 10–13 JUNI

KULTURSTADEN 2010
Det här är ett axplock av vad du kan uppleva. 
Missa inte dina favoriter, men passa  
gärna på att prova något nytt!
Läs mer på www.unt.se

Uppsala. Kultur på alla sätt. Sedan 1286.

Uppsala. Kulturstad. Varje dag sedan 1286.

Affisch Eurosize, 1185x1750 mm 
Svansens höjd 125 mm 
Svanstext 1/5

Annons, 250x355 mm 
Svansens höjd 25 mm 
Svanstext 1/5

Bussbaksida, 1720x770 mm 
Svansens höjd 70 mm 
Svanstext 1/3

Busslångsida, 3070x670 mm 
Svansens höjd 120 mm 
Svanstext 1/3
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Övriga projekt

Uppsala. Världsklass. Varje dag sedan 1286.

 

Vi tycker att Uppsala håller Världsklass:

Världsklass Uppsala är ett samarbete mellan företag, kommun och organisationer. Det är ett 
initiativ inom Uppsalas varumärkesarbete. Tillsammans stöttar och marknadsför vi vår stads 
bästa arrangemang inom vetenskap, sport och kultur.

Vi Vill göra skillnad!

Tillsammans vill vi visa Uppsalas unika
arrangemang inom vetenskap, sport och kultur
för världen.

Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286.

FÖLJ UPPSALAS 
ÄVENTYR I 

POSTKODKAMPEN 
PÅ TV FRÅN 9 JULI

Uppsala. Här är varje idrott stor. Sedan 1286.

Vattenfall, Nordea, Swedbank, Uppsala kommun, SLU, Uppsala universitet, Sallén, Q-Med, Svenska kyrkan,  
GE Healthcare, Phadia, Landstinget i Uppsala län, Akademiska Hus, Länsförsäkringar Uppsala, Sh bygg, Vasakronan

400 ton sand och Vaksala torg förvandlas till  
Uppsalas mest centrala strand. Besökarna bjuds 
på beachvolley i toppklass.

TID: Fre: Inledande spel
Lör: Fortsatt spel och kvartsfinaler
Sön: Semifinaler och finaler (finalpass 15.00)
PLATS: Vaksala torg
BILJETTER: Fri entré

Läs mer på www.unt.se 

SWEDISH BEACH TOUR 

Arrangeras av Fyrishov BC i samarbete med Svenska Volleybollförbundet 
Tävlingsstaden Uppsala är ett samarbetsprojekt mellan Fyrishov AB och Uppsala kommun

11–13 JUNI

Uppsala. Spännande evenemang. Varje dag sedan 1286.

Fler anledningar hittar du på www.uppsala.to

ANLEDNINGAR ATT 
STANNA I UPPSALA  
I SOMMAR40

21–23 maj Linnés födelsedagsfirande,  
 City och Linnéträdgården

22–23 maj  SM i budo, Fyrishov

23 maj –30 sept Goatrans i fjärilsland,  
 konstutställning i Linnéträdgården

27–28 maj Videokonstfestival,  
 Uppsala Konsert & Kongress 

29 maj  Kulturernas Karneval,  
 City och Parksnäckan 

29 maj  Stora Barndagen, Fyrishov

5 juni  VOLT – elektronisk musikfestival,  
 Uppsala Konsert & Kongress  

6 juni Nationaldagsfirande,  
 Parksnäckan och City 

10–13 juni Ungdoms-VM modern  
 femkamp, Fyrishov   

10 –13 juni Friktioner – performance- 
 festival, City och  
 Uppsala konstmuseum

11 juni Fett me kärlek, Fyrishov

11–12 juni  Gottsundadagarna, Gottsunda

11–13 juni Swedish Beach Tour, Vaksala torg

12,15,18, 20 juni Otello, opera i Universitetsaulan 

12 juni –12 sep Precious Periphery, konstutställning  
 i Botaniska trädgården

13 juni Slottsstråksdagen, museer och  
 sevärdheter i området runt  
 Uppsala slott

13–19 juni Zornveckan, Tensta

19–20 juni Interactive Solutions Open,  
 fotbollsgolf i Högsta

20 juni  Rongedal, Parksnäckan

23, 30 juni  Barnens Parksommar,  
 barnprogram i Parksnäckan 

30 juni  Allsångskväll, Parksnäckan 

3 –10  juli SM i Segelflyg, Sundbro 

7, 14, 21, 28 juli Barnens Parksommar,  
 barnprogram i Parksnäckan 

10 juli Vikingapaddlingen, Sigtuna

9–10 juli  Lag-SM Distansridning,  
 Akademistallet/Kvarnbo  

17 juli  Slåtterdag med gille,  
 Linnés Hammarby 

19 juli –11 aug Konstsommar i Linnéträdgården

4 augusti  Jaqee & The Coconuts,  
 Parksnäckan  

4 augusti Barnens Parksommar,  
 barnprogram i Parksnäckan

5 –7 augusti Uppsala Reggaefestival, KAP 

8 augusti  Tusen trädgårdar – 1700-talets  
 stilideal, Linnéträdgården 

8 augusti  Louise Hoffsten, Parksnäckan 

11,18 augusti   Elvis Presley 75 år – en  
 storbandshyllning, Parksnäckan 

12 augusti  Theresa Andersson, Parksnäckan   

14 augusti American Car Show, City 

14 augusti  Uppsala Progressive Festival,  
 Parksnäckan

15 augusti  1700-talsmarknad för hela  
 familjen, Linnéträdgården

20 –28 augusti Uppsala Krönikespel,  
 Domkyrkoplan 

27–29 augusti Rumbiad, Engelska parken 

maj – sepember Loppmarknad varje  
 lördag, Vaksala torg 

Uppsala. The City of Linnaeus. Every day since 1728.

Welcome to the Linnaean gardens in Uppsala!
Summer in Uppsala’s Linnaean gardens is a colorful ex-
plosion of art exhibits, garden inspiration, theme days and 
cultural events.

In Uppsala you can take a tour of Linnaeus’s homes and 
gardens, experience the floral splendor and sit and rest in 
a comfy garden café. Don’t miss the art exhibition “Precious 

Periphery” in the magnificent rooms of the Orangery in the 
Botanical Garden, where the contemporary work and inter-
active installations of three young artists will be on display.

For more information, please contact the Tourist Information 
Office at Fyristorg 8 in Uppsala, phone +46-18-727 48 00, 
or go to www.linneuppsala.se

Presented by: Uppsala University, the City of Uppsala, the Swedish University of Agricultural Sciences, the Swedish Linnaean Society,
Uppsala Tourism. Main host: Sh bygg. Garden host: Akademiska hus.

www.linneuppsala.se • Uppsala Tourism, Fyristorg 8, +46-018-727 48 00

NORDENS FRÄMSTA GITARRFEST
Plats: Uppsala Konsert & Kongress

PACO DE LUCÍA MED BAND 
Flamenco i världsklass! 

MALENA ERNMAN &  
MATS BERGSTRÖM  

Sång & gitarr i unikt möte

JOSCHO STEPHAN TRIO
Gipsy jazz i Djangos spår

CELSO MACHADO
Lysande afrobrasilianskt!

Don Ross
Ricardo Gallén

Anabel  Montesinos
Eden Stell Guitar Duo

Mattias Windemo
Billie Lindahl

Andreas Öberg

KONSERTER |  SEMINARIER | WORKSHOPS | GITARRMÄSSA 

Boka biljetter hos UKK, UNT eller ticnet.se

Eden Stell Guitar Duo

KONSERTER |  SEMINARIER | WORKSHOPS | GITARRMÄSSAKONSERTER |  SEMINARIER | WORKSHOPS | GITARRMÄSSA

www.uppsalagitarrfestival.se

Uppsala. Kulturstad. Varje dag sedan 1286.

Tack till: Vattenfall, Nordea, Swedbank, Uppsala kommun, 
SLU, Uppsala universitet, Sallén, Q-Med, Svenska kyrkan, 
GE Healthcare, Landstinget i Uppsala län, Akademiska Hus, 
Länsförsäkringar Uppsala, Sh bygg, Vasakronan

Världsklass 

Postkodkampen

Världsklass Tävlingsstaden 

40 anledningar 

Linnés sommar

Världsklass Kulturstaden 

Uppsala. Rockar fett. Varje dag sedan 1286.

Fett mé kärlek
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Övriga projekt

HAMMARBY I FINAL...
eller Västerås, Sandviken, Villa, Bollnäs, AIK eller…

Vilka två lag som möts är inte så avgörande. Bandyfinalerna 2010 spelas  

på NCC Studenternas i Uppsala och du vill vara där! Bandyfesten och  

firandet som väntar kommer att dra med sig hela arenan och staden.  

Välkommen!
 
Din biljett köper du på www.ticnet.se

Info www.bandyfinalen.se

Biljett från  

140 kr*
6 finaler, bandybarer,  after bandy m.m.  

– allt ingår! 
*kortsida ungdom under 16 år

Snart öppnar vi! uppsala

Uppsala. Studentstad. Varje dag sedan 1477.

11.45 Sillunch för alla
På Uppsala Konsert & Kongress dukar vi  
upp med allt som hör till en äkta sillunch  
på Valborg med långbord, mat och dryck,  
sånganförare, vårsånger och underhållning. 

Lunchen börjar kl 11.45 och slutar kl 14  
med avmarsch till Carolinabacken och möss- 
påtagningen. Läs mer om programmet och  
köp dina biljetter på www.ukk.se. Antalet  
platser är begränsat, eventuella restplatser  
säljs på plats.

Kuvertpris 165 kr exkl. dryck.  
Barnmeny 50 kr.  
(pannkaka, grädde, sylt och saft)  

Arrangörer: Uppsala kommun, Uppsala universitet,  
Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Tourism och  
Uppsala studentnationer

09.00–10.00 Ankrace i Fyrisån.  
  Arrangör: Uppsala teknolog- och naturvetarkår 

10.00–12.00 Forsränning i Fyrisån.  
  Arrangör: Uppsala teknolog- och naturvetarkår

10.00–17.00 Konserter i Ekonomikumparken.  
  Arrangörer: Ljudbild Uppsala och Studentradion

12.00–14.30 Nationernas kulturscen i  
  universitetsparken.  
  Arrangör: Uppsala studentnationer

15.00 Mösspåtagning i Carolinabacken.  
  Arrangörer: Universitetsbiblioteket, Uppsala universitet

15.00 Phontrattarne spelar utanför  
  Norrlands nation.   
  Arrangör: Norrlands nation

15.15 OD:s valborgskonsert i universitetsaulan.  
  Arrangör: Sångsällskapet Orphei Drängar

21.00 Slottsbackshyllning vid Gunillaklockan. 
  Arrangörer: Uppsala studentnationer och Allmänna sången

FIRA VALBORG  
I UPPSALA  
SISTA APRIL!

Läs mer om Valborgsfirandet  
i Uppsala på www.uppsala.to

  

202 00 90

Uppsala Julmarknad 
28–29 november kl 11–16

Läs mer om julen i Uppsala på  

www.julstadenuppsala.se

HUVUDVÄRDARARRANGÖRER VÄRDAR PARTNERS

Audio Light Design  •  AxFast  •  Destination Uppsala  •  Forumgallerian  •  Ramirent  
Saluhallen  •  Scenteknik  •  Sebulon  •  UL  •  Upplandsmuseet  •  Uppsala Akademi-
förvaltning  •  Uppsala domkyrka  •  UppsalaTidningen  •  Vasakronan  •  Vattenfall 

Stora torget LÖRDAG 
11.45 – Uppsala kommun och UNT inviger  
  Uppsala Julmarknad med OD 
12.15 – Frida Björks kammarkör 
12.45 – Canorus 
14.00 – Kröning av Uppsalas lucia 
14.45 – Nordea och partners tänder Julljus 
15.00 – Jill Johnsson signerar ny skiva 
15.30 – The Gloryfires  
 
Skyltfönstertävling – vinn presentkort. Talong i butik-
erna, på Stora torget och i UppsalaTidningen 27/11. 

S:t Eriks torg 
Stor julmarknad med över 60 hantverkare i  
marknadsstånd och tält, små och stora djur att 
klappa och rida på, Pelle Svanslös och hans  
vänner, rithörna och ansiktsmålning

Saluhallen 
Matmarknad ute och inne 
Caféer och restauranger i anrik miljö 
 
Walmstedska gården  
och Upplandsmuseet 
Julstök i Walmstedtska gården 
Julbak och julpynt i 1800-talsmiljö 
Butik och café i Upplandsmuseet 
 
Julljus på Stora Torget 
Tänds den 28/11 och lyser ända fram till  
Tjugondag Knut. Värd är Nordea med  
partners. Installation av Audio Light Design. 
 

Orphei drängar, Jill och Andreas sjunger in julen! Den första adventshelgen  
fyller vi Uppsalas gator och torg med marknadsstånd och julstämning.

Stora torget SÖNDAG 
11.00 – 16.00 Barnens teckningstävling med  
   ICE AGE i UppsalaTidningens tält  
11.30 – V-Dalakören 
12.00 & 13.30 – ICE AGE 
12.15 & 13.45 – Uppsala Dansakademi 
12.30 & 14.00 – Årets tomte 
13.00 – Harmony Heights 
14.30 – Värmlands nations kör 
15.00 – Andreas Lundstedt & Körslaget 
15.30 – Scenens fina julgranar auktioneras ut 
15.45 – Avslutning med fackeltåg till borggården

Fyristorg 
Skolornas egen julmarknad och torghandel  
med NCC och lilla Barnens Byggskola 
Skolklasser och UF-företag  
Fyristorgshandlarna 
 
Gamla torget och gågatorna 
Julhandel och marknadsstånd

Uppsala domkyrka 
Försäljning och sång på S:t Eriks torg, 
bokloppis och öppet i Katedralkaféet 
Lördag 15.00 – Genrep Bachs juloratorium 
Söndag 08.30 – Adventsmorgon 
Söndag 11.00 – Adventsgudstjänst 
Söndag 18.00 – Bachs juloratorium

Övre Slottsgatan SÖNDAG 
Byalagets julmarknad

Botaniska trädgården SÖNDAG 
16.00 – Caroline af Ugglas ”Kör för alla”  
   på borggården 
16.30 – UNTs Adventsfyrverkeri

M
ED

O
R
I

Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286.

TILLSAMMANS  
SÄTTER VI UPPSALA 
PÅ KARTAN

TACK
för att ni gör det möjligt!
• Ahlford
• Almtuna IS
• Akademiska sjukhuset
• Allt om Uppsala
• Arosgruppen Arkitekter
• Aspholmen Fastigheter
• Atrium Ljungberg
• Audio Light Design
• AxFast
• Brolin Arrangemang
• Cajsa´s Kök
• Clarion Hotel Gillet
• Clear Channel Sweden
• Danmarks IF
• Destination Uppsala
• FBC Uppsala
• First Hotel Linné
• Forumgallerian
• Fyrisfjädern
• Fyrishov
• Guiderna
• Hagunda IF
• Handelskammaren i
 Uppsala län
• HSB Uppsala
• ICT Uppsala
• Industrihus

• InPress Sverige
• Itura
• JM Region Öst
• JPEM
• KFUM Uppsala Basket
• Landstinget i Uppsala län
• Länsförsäkringar
• Länsstyrelsen Uppsala län
• Medori
• Mediex PR / HMG
• Marknadsföreningen
 Uppsala
• Malmixx Projekt
• Museum Gustavianum
• NCC
• Nordea
• Park Inn Uppsala
• Ramirent
• Reginateatern
• Regionförbundet
 Uppsala län
• Relation
• Rix FM
• Sallén Basket
• Saluhallen
• Scandic Uppsala 
• Scenteknik

• Sebulon
• Sh bygg
• Sirius Bandy
• Sirius Fotboll
• Sirius Innebandy
• SKANSKA
• SKB
• SLU
• Starmarck
• Sten Sture BK
• Storvreta IBK
• Svenska kyrkan i Uppsala
• Svenssons krogar
• Taxikurir Uppsala
• Trippus Marknadsplatsen
• TV4 Uppland
• UppCon
• Upplandsbanken
• Upplandsmuseet
• Upplands Lokaltrafik
• Uppsala Akademi- 
 förvaltning
• Uppsala Basket
• Uppsala BIO
• Uppsala BOIS
• Uppsala City
• Uppsala domkyrka

• Uppsala Föreningsråd
• Upsala Handelsförening
• Uppsala Internationella
 Gitarrfestival
• Uppsala Internationella
 Kortfilmfestival
• Uppsala Jazzclub
• Uppsala kommun
• Uppsala kommuns
 Fastighets AB
• Uppsala Konsert &
 Kongress
• UNT
• Uppsala Pride
• Uppsala reggaefestival
• Uppsala Stadsteater
• Uppsala Studentkår
• Uppsala Tourism
• Uppsala universitet
• uppsala.com
• Uppsalahem
• Uppsalatidningen
• Vasakronan
• Vattenfall
• Wikströms Tryckeri

 med flera …

Bandy

InnebandyFotboll

Almtuna IS  
vs. Mora

ALLSVENSKAN I ISHOCKEY

3 februari kl 19.00 Gränby Ishall

Uppsalas elitklubbar i samarbete med

Sirius vs. Hammarby

ELITSERIEN I BANDY

3 februari kl 19.00 på NCC Studenternas IP

Sirius Bandy
Med UNT-kort 80 kr + förköp

(Ord. pris 100 kr + förköp)
Biljetter säljes i entrén  

och hos UNT

Almtuna IS
Gå två, betala för en med  

UNT-kort (Ord. pris 150 kr)
Biljetter säljes i entrén  

och hos UNT

Bandy SM

Valborgsfirande

Julstaden Tack till samarbetsparters

Elitpartner 

Det händer 
mycket 
i Uppsala! 
Läs mer om Uppsalas evenemang på 
www.evenemangsstadenuppsala.se

Uppsala. Spännande evenemang. Varje dag sedan 1286.

Evenemangsstaden
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Mall för ”kreativ brief”

Det som vi här har sagt om varumärket Uppsala kan omsättas i ett 
oändligt antal uttryck och åtgärder. Vill du använda varumärket för 
att berätta något om Uppsala, använd den här mallen som avstamp 
för uppgiften. Formulera svaren på frågorna och ge svaren som en 
instruktion till dem som får uppdraget att lösa uppgiften.

Bakgrund/syfte

Beskriv anledningen till uppdraget. Presentera bakgrundsfakta: 
Vilken är produkten tjänsten, fördelen eller egenskapen som vi 
ska berätta om? Varför vill vi genomföra projektet? Vilka problem 
kommer vi att stöta på? Vem konkurrerar vi med om uppmärksam-
heten? Vad har vi för rykte och image?

Budskap

Vad är det vi vill ha sagt? Vad understödjer och vad talar emot 
budskapet?

Position 

Beskriv	på	vilket	sätt	budskapet	bekräftar	positionen	”En	spän-
nande	arena	för	epokgörande	kunskap,	kultur	och	affärer”.	

Kärnvärden

Kunskap. Drivkraft. Lugn. Mångfald.

Målgrupp

Vem vänder vi oss till? Vad vet vi om dem? Var finns de? 
Vilka attityder har de? Vad styr deras åsikter? 
Personifiera: se människan, bryt ut individen ur kollektivet.

Mål

Sätt upp ett mätbart mål: öka kännedomen, öka kunskapen, öka 
antalet besökare. Eller definiera ett kommunikativt mål: så här 
många ska ha uppmärksammat det vi sagt.

Kommunikationsstrategi

Hur ska vi bearbeta målgruppen för att uppnå maximal effekt?

Mediastrategi

Vilka media ska vi välja? Varför?

Åtgärder

Lista vad som ska göras/presenteras/skissas.

Tidplan

Sätt upp tider för intern avcheckning, presentation, deadlines o s v.


