Övergripande om verksamheter, paket och evenemang
Följande gäller för publicering av innehåll på gotakanal.se via Basetool.
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Företag skapar och sköter sitt eget konto på basetool.se, samt ansvarar för att utbudet är
uppdaterat med korrekt information.
För publicering på gotakanal.se krävs medlemskap i Officiell Partner Göta kanal.
Avslutas medlemskapet kommer samtliga produktblad att avpubliceras.
Verksamheter, Paket och Evenemang måste vara unika.
Exempel: Samma paket med olika startdagar får inte förkomma eller samma paket
publicerade i två olika kategorier. En produkt=Ett blad
Verksamheter och Paket ska vara tidsbestämda för att undvika inaktuella erbjudanden.
Högst ett (1) år i taget sedan måste bladet publiceras på nytt.
o Produktblad som inte är tidsbestämda kommer tidsbestämmas till sista
bokningsbara datumet eller senast 15 januari.
o Alla paket efter 15 januari ska vara uppdaterade med nya öppettider och priser
för det kommande året.
Samtliga produktblad ska vara försedda med geoposition + vägbeskrivning.
Samtliga paket ska vara försedda med en ”Boka-knapp” som länkar till aktuell sida i
företagets egen bokningsfunktion.
Bilder med text eller logotyper får inte användas utan kommer ersättas eller tas bort.
Admin förbehåller sig rätten för besökarens skull att ändra, justera, ta bort/lägga till
felaktig information samt avpublicera redan publicerat material.
Eventuella tveksamheter eller undantag från hela denna policy avgörs av Admin.
För företag på bronsnivå och högre ska produktblad för verksamheter och paket finnas
på professionellt översatt engelska. För företag på silvernivå gäller dessutom att
företagets främsta erbjudanden ska finnas på professionellt översatt tyska.

Geografisk avgränsning

I första hand godkänns endast verksamheter, paket och evenemang som ligger nära Göta kanal
och/eller har ett utbud som tillför ett värde till hela besöksmålet Göta kanal. Undantag finns
dock och görs enligt bedömning av hur erbjudandet gynnar Göta kanals besökare trots den
geografiska positionen.

Vad är ett evenemang?

Längs Göta kanal sker många evenemang varje år. För att vi ska erbjuda ett bra utbud mot
besökare måste ett evenemang som syns på gotakanal.se följa dessa riktlinjer.
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Ett evenemang är kortvarigt, tidsbestämt med start- och slutdatum och något som
allmänheten är välkommen till utan något krav på bokning eller liknande av annan
aktivitet, ex middag eller övernattning.
Exempelvis är en ateljé som håller öppet varje helg inte ett evenemang, men en
vernissage som hålls ett specifikt datum är det.
Evenemanget ska vara tydligt skiljt från arrangörens löpande verksamhet.
Undantag finns och görs utifrån värdet som evenemanget tillför Göta kanal.
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Kontaktperson Officiell Partner Göta kanal:
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