Byens Anvendelse
Teknik- og Miljøforvaltningen

Annoncering af bannere i strøggader
for perioden 1.1 – 31.12.2020

Det er tid til at ansøge om strøgbannere for perioden 2020. Strøgbannere er forbeholdt Københavnerbegivenheder og større arrangementer med kulturel karakter.

20. september 2019

Tilladelsesperiode Der gives tilladelse til strøgbannere i perioder
op til to sammenhængende uger og max 2 uger i alt.
Ansøgningsfrist fredag den 18. oktober 2019
Vi forventer at have færdigbehandlet ansøgningerne i slutningen
af december 2019.

Tildelingskriterier:
Udvælgelsen af strøgbannere udvælges efter en række kriterier:
o

o
o

Bannere der relaterer til et arrangement der er en
Københavnerbegivenhed (Megaevents) og foregår i Københavns Kommune vil blive vægtet højere
end arrangementer udenfor kommunen.
Arrangementer som er gratis eller delvis gratis bliver vægtet højere end betalingsarrangementer.
I perioder hvor der foregår flere events, vil der i fordelingen lægges vægt på, at så mange arrangementer som muligt får adgang til eksponering ved
strøgbannere.

Hvordan søger man?
Søg om tilladelse til opsætning af strøgbannere ved at klikke på
"Ansøg om tilladelse til dit arrangement" på
http://www.kk.dk/arrangementer.

Byens Anvendelse
Byliv
Postboks 457
2300 København S

Hvis der efter fordelingen er ledige perioder, kan disse ansøges
efter først til mølle-princippet.

Kontakt:
Tlf. 33 66 33 04
byliv@tmf.kk.dk
EAN-nummer
5798009809452
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Følgende lokaliteter er mulige at søge:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ved indgangen til Frederiksberggade fra Rådhuspladsen
Ved indgangen til Nygade fra Nytorv/Gammeltorv
Ved indgangen til Købmagergade ved Amagertorv
Østergade ved Bremerholm
Ved udgangen af Østergade mod Kongens Nytorv
Ved indgangen til Frederiksborggade (ved Nørreport)
Ved indgangen til Fiolstræde (ved Nørreport)
Ved indgangen til Blågårdsgade fra Nørrebrogade
Ved indgangen til Blågårdsplads

Vi gør opmærksom på, at alle strøgbannerlokationer er optaget i
perioden fra d. 02.06.2020 til d. 13.07.2020 idet Københavns
Kommune er vært for Europamesterskabet i Fodbold 2020
(UEFA EURO 2020).
Du er velkommen til at kontakte os hvis du har yderligere spørgsmål. Vi ser frem til at modtage din ansøgning!
Med venlig hilsen
Byliv

