
VÄLKOMMEN TILL NYKÖPING
Hos oss får du arenorna, staden och havet



Det perfekta läget
Nyköping är en kuststad en timme söder om Stockholm.  
Hit kommer man enkelt med bil, tåg eller flyg. E4:an  
löper förbi och tågtrafiken har täta avgångar dagligen.  
Skavsta flygplats knyter Nyköping med destinationer  
över hela Europa.

På Nyköpings Arenor arrangeras allt från konserter och teater till 
sportcuper, föreningsmöten och festivaler. Vi erbjuder toppmoderna 
arenamiljöer med service och flexibilitet utöver det vanliga. Här finns 
ishallar, multihallar, konsertsalar, utomhusarenor och gymnastiksalar. 
Du får också närheten till staden och havet. 

Välkommen till Nyköpings Arenor.



Välkommen till Nyköping!
Vilken typ av lokal behöver du för ditt evenemang? För mer detaljerad information  
se nykopingsarenor.se eller kontakta oss.

CULTURUM
Stadens kulturhus. Här finns möjlighet att arrangera 
konserter, föreläsningar, konferenser, möten eller andra 
publika evenemang för upp till 538 deltagare. Vid 
mindre evenemang finns en lokal med 100 platser. 

ROSVALLA
Välkommen till Rosvalla, multiarenan med 150 000 m2 
möjligheter. Melodifestival, landskamper, mässor. Här är 
möjligheterna nästan obegränsade. 

TRÄFFEN
Nyköpings gamla Folkets Park. En miljö som andas retro 
och nostalgi. Här finns lokaler för dans, fest, konferens 
och en utomhusscen från tidigt 1900-tal.

NYKÖPINGSHUS
Magiska möten i kulturhistorisk miljö. Nyköpingshus 
borggård är en unik arena och används under sommar-
halvåret för teater och konserter. Bara fantasin sätter 
gränser. 

NYKÖPINGS TEATER
En 1800-talspärla med röda sammets stolar och  
atmosfär. Här arrangeras teater föreställningar,  
konserter, föreläsningar, stand-up och biovisning.

STADSFESTER
Stora Torget och Hamnen är perfekta platser för större 
utomhusevenemang och festivaler. Mindre evenemang 
gör sig bra i någon av stadens parker.



Vi hjälper ditt  
evenemang att synas
Kanaler som ingår vid publika evenemang:

• Evenemangskalender webb
 nykopingsguiden.se
 nykopingsarenor.se

• Evenemangskalender  
Tryckta Nyköpingsguiden

• Sociala medier
 facebook.com/nykopingsguiden
 facebook.com/nykopingsarenor.se

• Digitala skärmar på våra arenor

• Affischering på våra arenor



WEBBPLATS
www.nykopingsguiden.se

Nyköpings officiella besökswebb. Här hittar  
du allt du kan se och göra i Nyköping.

Du som arrangör hamnar automatiskt  
i kalendariet. Vi behöver text och bild av dig. 

SOCIALA MEDIER
facebook.com/nykopingsguiden
facebook.com/nykopingsarenor.se
instagram.com/nykopingsguiden/

Vi delar gärna era evenemang och kan i mån  
av plats göra inlägg för evenemang.

Våra marknadsföringskanaler

TRYCKTA NYKÖPINGSGUIDEN
Kulturprogram, nöjestips, inspiration och 
utflyktsmål i Nyköping. Redaktionen gör ett 
urval från det som lagts in på webbplatsen 
nykopingsguiden.se. Utgivning 3 ggr/år  
– januari, maj och september. 

Du som arrangör hamnar automatiskt  
i kalendariet.

Upplaga: 10 000 ex.

NYHETSBREV
Kulturprogram, nöjestips, inspiration och 
utflyktsmål i Nyköping. Redaktionen gör ett 
urval från det som lagts in på webbplatsen 
nykopingsguiden.se. Utgivning ca. 1 ggr/månad 
till 12.000 prenumeranter.

NYKÖPINGS KOMMUN TIPSAR OM KULTUR, NÖJEN OCH UPPLEVELSER 
SEPTEMBER – DECEMBER 2019

LIVE PÅ BIO
– direktsänd opera på Nyköpings Teater

BRETT KULTURUTBUD

Nyköpingsguiden

UTFLYKTSTIPS
– godaste matsäcken till höstutflykten

– se höstens alla evenemang på sid 4 – 9

LINNEA HENRIKSSON
13 december • Culturum
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NYKÖPINGS KOMMUN TIPSAR OM KULTUR, NÖJEN OCH UPPLEVELSER 
JANUARI – MAJ 2020

LIVE PÅ BIO
Balett Svansjön • 23 februari

Nyköpingsguiden

ME & MISS ROSE
– läs intervjun med Jill Johnson på sid 16 –17

MAGNUS CARLSSON
24 april • Culturum

MOLLY SANDÉN
18 april • Culturum

NYKÖPINGS KOMMUN TIPSAR OM KULTUR, NÖJEN OCH UPPLEVELSER 

JUNI – AUGUSTI 2020

Nyköpingsguiden

FARTFYLLD ACTION
– fem coola tips för aktiviteter på hemmaplanUPPTÄCK NYKÖPING

– museum, restauranger & utflykter

NYKÖPINGS GÄSTABUD
1–26 juli • Nyköpingshus



VÄGRENSSKYLTAR
Under perioder finns möjlighet att köpa 
plats för affischering av evenemang utmed 
genomfartsleder i centrala Nyköping.

Du som arrangör levererar väderbeständiga 
affischer.

Format: 70 x 100 cm (totalt 17 st)
Kostnad: 4.000 kr/månad

BANDEROLL ÖVER STORGATAN
Format: 8000 x 1000 mm
Kostnad: på förfrågan

REKLAMSKYLTAR VID INFARTER 
FRÅN E4:AN
Tre stycken skyltar vid infartsleder där du kan 
köpa plats för ditt evenemang. 

Du som arrangör levererar tryckanpassat 
material. Måttet är 2630x1500 mm, synlig yta är 
2560x1430 men ha gärna lite marginal.

Format: 2630x1500 mm
Kostnad: 6.000 kr/månad

ROSVALLAS ARENASKYLT
Skylt placerad intill Rosvalla vid genomfartsled. 
För evenemang på Rosvalla.  

Budskap: evenemang, datum och tid. 
Kostnad: Kostnadsfritt.



DIGITALA SKYLTAR
• Culturum och Rosvalla
På Culturum och Rosvalla finns digitala skärmar 
där evenemang på Nyköpings Arenor visas.

Format: 1890x950 pxl och 1060x1785 pxl

• Digitala skärmar i galleriorna Västerport  
och Axet:
Kontakt: swe@oceanoutdoor.se

• Storformat
Två digitala reklamskyltar vid Lennings väg, 
Rosvalla och vid Västerleden.

Kontakt för bokning, format och kostnad:
Bissarna Fotboll, patrik@bissarna.se

RADIO
För annonsering:  
Radio Rix, forsaljning@mtgradio.se
SN lokalradio, kontakta säljare på SN

AFFISCHER
Vi hjälper dig att affischera ditt evenemang på 
våra arenor. 

Format: A3 och/eller 50x70

Skicka 5 st affischer.

Vi kan även erbjuda affischering på allmänna 
affischeringsplatser runt om i Nyköping  
(15 platser). 

Kostnad: 1.500 kr.  
Tänk på att det ska vara väderbeständigt 
material. 

Affischer skickas till:
Nyköpings Kommun
Nyköpings Arenor – Culturum
Box 22
611 22 Nyköping

LOKAL PRESS
Kontakt och mer info:
• Södermanlands Nyheter
www.sormlandsmedia.se
Uppge kod ARENA för rabatterat pris.
www.ocast.com/se/sodermanlands-nyheter

• Annonsdax
Lokal reklam, print och digitalt.  
Kontakt och mer info:  
www.annonsdax.se/annonsera

• Lokala gratistidningar 
Kontakt och mer info:  
Magasinet, www.media-mix.nu/magazinet 
Se Hit, www.se-hit.se



Kontakta oss
För mer information eller frågor: 

nykopingsarenor@nykoping.se 
0155-45 74 18

nykopingsarenor.se
facebook.com/nykopingsarenor.se


