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#SammenForByenVår
Kjære gode partnere!
2020 ble ikke som vi hadde planlagt.
Da covid-19 kom til Norge ble
tilværelsen snudd på hodet for oss alle,
uavhengig av bransje. Vi måtte tenke
nytt, snu oss, se andre muligheter, vise
ståpåvilje, løfte blikket, ta i bruk digitale
kanaler på en annen måte, se styrken i
å samarbeide på tvers og endre planene
nesten fra uke til uke.
Vi har gjennom året hatt et tett og
godt samarbeid med Trondheim
kommune og har til tross for
mange smittevernstiltak kunne
gjennomføre mange nye aktiviteter
med støtte av bylivsmidler. Vår nære
samarbeidspartner Næringsforeningen
i Trondheimsregionen har stått på
med innspillsmøter, for samhandling
og gode ordninger. Team Midtbyen
har både hatt fokus på strategisk
og målrettet markedsføring samt å
gjennomføre våre arrangementer

ÅRSHJUL 2021

tilpasset koronasituasjonen. Vi har lagt
til rette for en unik «Sommer i Byen»,
vi gjennomførte Kulturnatt, Barnas
Bylørdag og Toilldager. Og ikke minst
ble Julebyen fin som aldri før med
et nedtonet, men like stort og svært
stemningsfullt Julemarked på Torvet.
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Lykke til i 2021!

Med ditt bidrag til Midtbyen
Management er du med å sikre at
Midtbyen har et felles talerør.
Du står ikke alene – du er med på
noe som er større en deg selv, nemlig

Julemarkedet

Barnas Bylørdag

Les vår Markeds- og aktivitetsplan 2021
for å skaffe deg en oversikt over alt
det vi jobber med på vegne av våre
partnere. Vi tar ingenting for gitt i 2021,
og må fortsette å holde aktivitetsnivået
oppe. Vi bretter opp ermene og gleder
oss til å bidra til en attraktiv og levende
Midtby!

Til vår store glede slo svært mange
ring rundt Midtbyen, benyttet gratis
hjemlevering og brukte butikkene
og restaurantene. Da høsten kom
og sosiale aktiviteter ble nedskalert
eller avlyst, solgte vi rekordmange
Midtbykort. Vi nesten doblet salget fra
2019 og endte til slutt opp med å selge
kort for hele 39,2 mill kroner!

Bilag i Adressa:
Jul i Midtbyen

Midtbyen Management

fellesskapet. Vi er med i en lang
rekke utvalg som ivaretar fremtidig
byplanlegging og aktiviteter som kan
tiltrekke både kunder, kapital og nye
konsepter.

Midtbysalget
(sommer)

Bilag i Adressa:
Sommer i Midtbyen
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MIDTBYKAMPANJER 2020
Vi utarbeidet flere store kampanjer under annerledesåret 2020 for å kommunisere at det var trygt å legge handelen og restaurantbesøket til Midtbyen.
Midtbyen som handels- og opplevelsesområde i Trondheim ble hardt rammet
av koronatiltakene i mars 2020 da
pandemien kom til Norge. Anbefalingen
om hjemmekontor, og rådet om å unngå
kollektivtransport gjorde at en stor andel
av kundegruppen til bedrifter i Midtbyen
forsvant.
Hvordan kommunisere at det er trygt
å bruke Midtbyen, hvordan vise at
byen er åpen for alle kunder igjen,
hvordan nå ut til publikum at det er
mange parkeringsplasser i byen – disse
spørsmålene og mange flere stilte vi oss
for å være så konkret og lett forståelig
som mulig i våre kampanjer.
I tett samarbeid med HK Reklame/
HK link og med støtte fra Trondheim
kommune gjennomførte vi ulike
kampanjer, både på print og digitalt,
for å nå et bredt Trondheimspublikum.

1. MIDTBYEN ER ÅPEN!

3. JUL I MIDTBYEN

Regjeringens smitteverntiltak gjorde at
Midrtbyen mer eller mindre stengte ned
fra den 13. mars 2020. Da de strengeste
tiltakene var opphevet i mai ville vi
formidle at byen igjen var ”åpen” og trygg
for besøkende. I denne kampanjen brukte
vi sentrale og typiske «Midtbyfjes» som
inviterte publikum til å ta i bruk butikker
og spisesteder igjen.

Vår årlige julegatetenning kunne ikke
gjennomføres som det store familiearrangement vi har hatt de siste årene.

2. TORVET ER ÅPENT!
Den 1. juni var rehabiliteringen av
Torvet ferdigstilt og hele det flotte
nye området kunne tas i bruk. Vi
kunne ikke gjennomføre den planlagte
folkefesten i anledning åpningen, men
med de populære uteserveringene til
de omliggende restauranter og mange
offentlige sitteplasser, ble Torvet
umiddelbart stedet å være. Gjennom
sommeren opplevde vi et yrende
folkeliv i hjertet av Midtbyen. Med
kampanjen «Torvet er åpent» ønsket
vi å avslutte ”Storby under konstruksjon”kampanjen fra 2019 og invitere til å
bruke dette unike byrommet.

Alternativet ble en stemningsfull film
med tente julegater og julepyntede
butikker til sang av barna fra Musikalfabrikken. Filmsnutten ble delt i digitale
kanaler og inviterte til handel og bruk
av Midtbyen med julepyntede gater.

4. TRYGG JULEHANDEL
Midtbyen som handelsområde står
i konkurranse med kjøpesentrene
utenfor Midtbyen. En viktig faktor er
god tilgjengelighet, også basert på
tilgjengelige parkeringsplasser, både
på gateplan og i P-hus.
For å bistå til en god julehandel i
Midtbyen, gjennomførte vi en digital
kampanje i desember med budskapene
«Alltid ledig parkering», «julens åpningstider» og «gratis hjemlevering».
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NYE INITIATIV FRA MIDTBYEN
SAMMEN FOR
BYEN VÅR
Hvordan visualisere hva
byen betyr for oss når
vi står i en pandemi?
I samarbeid med Adresseavisen
utviklet vi et grafisk hjerte med
#SammenForByenVår som vi brukte
gjennom hele året i forbindelse med
ulike kampanjer.
Det er svært viktig for oss å ha fokus
på å handle lokalt, bruke byen og slå
ring om det unike Midtbyen har å by
på innen alle bransjer.

GRATIS HJEMLEVERING
Da samfunnet stengte
ned 12. mars var vi
raskt ute med å tilby
en ny tjeneste for våre
partnere.
Den 17. mars 2020 startet vi med
daglig gratis hjemleveringer fra
butikkene i Midtbyen. Dette bidro
uten tvil til at kunder fortsatt oppsøkte
butikker i Midtbyen, men da gjennom
andre salgskanaler. Ordningen ble
videreført som et spleiselag mellom
Midtbyen Management og butikkene
ut juni og gjennomtatt i november for
å styrke julehandelen. I 2021 tilbys
tjenesten foreløbig til 3. april.
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SOMMER
I BYEN

Stor arrangementsoversikt >
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Fra 15. juni 2020 åpnet det opp for arrangementer med opptil 200 personer,
og vi ønsket å bruke den muligheten til
å skape aktivitet i hele Midtbyen.
23.-25. juni inviterte vi til Sommer
i Sentrum (istedenfor Martnan).
Konseptet ble videreført - med tilskudd
fra Trondheim Kommune - som
Sommer i Byen med mange ulike aktiviteter og konserter i hele juli og august.

PARAPLYHIMMELEN
De fargerike paraplyene som henger
over Thomas Angells gate mellom
Nordre gate og Jomfrugata ble
sommeren 2019 en stor suksess.
I 2020 utvidet vi vår «instaspot» helt
bort til Munkegata. Igjen ble gaten et
yndet fotomotiv gjennom sommerperioden fra 1. juni til 1. september.
Både de lokale besøkende og alle de
norske turistene ønsket å forevige
den flotte paraplygata.
Foto: Endre Forbord

LYSENDE
SKULPTURER

Foto: Øyvind Blomstereng

Vi har i flere år jobbet med å øke
synligheten og trivselen i den flotte
Stiftsgårdsparken. Vi ønsker at parken
brukes mer av alle som er i Midtbyen,
gjennom hele året. For første gang fikk
den kongelige parken i år «besøk» av
en lysende rådyrfamilie. Store, flotte,
lysende rådyrfigurer ble plassert – som
et trekkplaster, snakkis, og instaspot –
til glede for store og små. Vi ønsker å
videreutvikle lyssettingen i Stiftsgårdsparken i årene fremover og gjøre den
til en «eventyrpark»; en destinasjon
man ikke vil gå glipp av når man besøker
Midtbyen. Alt det vi gjør i parken, må
godkjennes av kongehuset og holde stil!
5
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UTSALGSSTEDER
(Per januar 2021):

• Alvar&Maija
• Elite foto (gavekortautomat)
• Falkanger sko Byhaven
• Falkanger sko Trondheim Torg
• Jernia Eggen
• Norli
• Reimers Th.Angells gt.
Bestill Midtbykortet på nett:
midtbyen.no/midtbykortet

MIDTBYKORTET
I 2020 solgte vi gavekort for 39,2 millioner! Dette er tidenes salgstopp,
og gode nyheter for alle som tar midtbykort som betalingsmiddel.
Vårt felles gavekort for alle bedrifter
som er våre partnere, Midtbykortet,
er en populær gave både å gi og få.
Det selges hos 7 partnerbedrifter
og i nettbutikken på midtbyen.no.
Kortet kan kun brukes hos partnere i
Midtbyen Management. Muligheten til
å ta imot Midtbykortet er for mange
bedrifter avgjørende når samarbeid
med Midtbyen Management inngås.
Midtbyen Management selger
til bedrifter som er godkjent for
kredittkjøp, og administrerer i tillegg nettbutikken på midtbyen.no.
Salget av Midtbykort er like
stort til bedriftsmarkedet som til
privatmarkedet.

Som brukersted omtales din bedrift i
flere ulike markedsføringskanaler, samt
på omslagskortene. Også i forbindelse

• Er kortet utløpt, får kunden mulighet

• Midtbykortet lades med et valgfritt

beløp fra 100 til 10 000 kroner.

• Det er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.

til å bytte til et erstatningskort som
varer i 3 måneder.

Omsetningsutvikling 2009 - 2020. Millioner per år.
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Gjennom undersøkelser vet vi at
25
bedriftene som mottar Midtbykortet,
opplever et mersalg på ca. 30 prosent
20
ut over kortets verdi. Det gir gode
inntekter for partnerne i Midtbyen
Management! Vi setter ekstra stor
15
pris på det i den vanskelige tiden vi
fortsatt er inne i.
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med ulike kampanjer for Midtbykortet
synliggjøres brukerstedene godt.
I 2021 tar vi sikte på å innfri manges
ønske om å få kjøpt digitale Midtbykort.
Dette kommer som et tilbud i tillegg til
kortet slik vi kjenner det i dag.

20

I annerledesåret 2020 solgte vi flere
Midtbykort enn noen gang, og for
første gang i historien gikk vi tom
for kort, - 2 dager før julaften. Vi
solgte dette gavekortet for utrolige
39,2 millioner kroner og doblet
omsetningen fra året før!

Midtbykortet markedsføres i ulike
kanaler i løpet av året, blant annet
i våre fire egne magasiner og på
adressa.no. Kortet omtales også
med jevne mellomrom på Midtbyens
Facebook og Instagram, og på
midtbyen.no. Våre partnerne har
klistremerker på døra/i vinduet og små
vippetasser i kasseområdet for å gjøre
kundene oppmerksomme på at de tar
imot/selger Midtbykortet.
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PARTNERFORDELER & AKTIVITETER
Motta byens viktigste gavekort
Midtbykortet som betalingsmiddel.
Digital markedsføring i sosiale

medier.
Felles profilerings- og omdømmekampanjer for Midtbyen.
Facebookgruppen «Partnere i Midtbyen Management» hvor det legges

ut informasjon og tips som er verdt å
få med seg.
9 frokostmøter årlig med faglig påfyll,

inspirasjon og gratis frokost med gode
naboer. Siste onsdag hver måned
(unntak: juni, juli og desember).

Delta på den svært populære
Toilldagen som arrangeres to ganger
i året med salg i hele Midtbyen.
«Toilldagen» er et registrert varemerke
med egne bruksrettigheter.
Egen side på nettstedet midtbyen.no
Gunstige annonseavtaler med

Adresseavisen.
Markedsføring av felles åpningstider.

Tilbud om rimelige, kompetansebyggende kurs og seminarer, med
fokus på salg, service og økonomi.
Involvering og deltakelse ved store

arrangementer for felles positiv
oppmerksomhet.
Kafeer og restauranter kan delta
i konseptet «Endelig mandag Middag til 150» hver mandag mellom
kl. 16 og 18:15.

Kjernetid mandag–lørdag kl. 10-18.
Oversikt over felles markedsaktiviteter og andre arrangementer

i Midtbyen, bl.a. festivaler, markeder,
messer, idrettsarrangementer.

Delta i spleiselaget «sammen om gratis
hjemlevering til kunder i Midtbyen»
hvor butikken og Midtbyen Management deler kostnaden. Dette vil i 2021
først og fremst gjelde i forbindelse med
Toilldagene og julehandelen.

SATSER FOR PARTNERSKAP
Handelsbedrifter

Serveringssted/hotell/dagligvare

under 1 mill.

kr. 1 543

kr. 1 543

2

1-2 mill.

kr. 5 086

kr. 2 543

3

2-5 mill.

kr. 8 477

kr. 4 238

4

5-10 mill.

kr. 13 564

kr. 6 781

5

10-15 mill.

kr. 16 795

kr. 8 397

6

15-20 mill.

kr. 21 421

kr. 10 711

7

over 20 mill.

kr. 31 703

kr. 15 852

8

Små kulturinstitusjoner
(gallerier etc.)

kr. 1 543

9

Store kulturinstitusjoner
(kino, teater, konserthus etc.)

kr. 4 846

10

Banker, forsikringsselskaper, reisebyråer,
aviser, transportselskaper etc.

kr. 10 172

11

Servicekontor

Kr. 2 693

12

Eiendom **

Ulike beregninger

Kategori

Netto årsomsetning (i kr)

1

Markedsbidrag pr. år
(deles i to avdrag)*

* Gjelder for 2021 eks moms, fakturering i mai og oktober, indeksreguleres årlig.
** Gjelder for medlemmer i Trondheim Gårdeierforening.

Markedsbidrag pr. år
(deles i to avdrag)*
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MARKEDSFØRINGSKANALER
Vi jobber daglig med å synligjøre Midtbyen som stedet for unike shopping-,
kultur- og matopplevelser for våre nåværende og potensielle kunder. Vi er
jevnlig i dialog med journalister og medier for å sikre at byen, butikkene og
spisestedene får mest mulig positiv oppmerksomhet. Vi bruker følgende kanaler:
• Facebook

• Adresseavisen

• Radio

• Instagram

• Egne bilag i Adresseavisen

• Kino

• Snapchat

• Regionale medier

• Adressa.no

• Youtube
• Midtbyen.no
• Google Ads

Trønder-Avisa, Stjørdals-nytt etc

• Lokale medier

Under Dusken, Midtpunkt etc

• TRDevents
• trd.by

• Buss, trikk, tog og leskur

• Visit Trondheim

• Flagg og bannere i bybildet

• Trøndelag Reiseliv

MIDTBYEN.NO
Midtbyen.no skal gjøre det lettere for publikum å oppdage og bruke Midtbyen.
I år skal vi derfor bygge en ny nettside, hvor tanken er å gjøre innholdet enda
mer tilgjengelig, samt tilpasse oss brukernes atferd i større grad.
NY NETTSIDE I 2021

Nettsiden skal fortsatt kunne
brukes som oppslagsverk for tips
og informasjon om blant annet
butikker, spisesteder, arrangementer,
kulturtilbud, parkering og annet
som foregår i Midtbyen. I tillegg
skal nettbutikken for Midtbykortet
drives herfra – som tidligere.
En av de tungtveiende grunnene
til fornyelse av nettsiden, er
nødvendigheten i å ha en
mobiltilpasset nettside. Vi ser at
nærmere 70 % av besøkene på
nettsiden foretas med mobil, og
ønsker derfor at det skal være enkelt
å navigere fra nettopp disse enhetene.
Den nye nettsiden vil bli et sted
hvor filmer og bilder flettes inn i en
jevn strøm av nyhetssaker, tips og
fordypningsartikler. Kombinasjonen
av relevant og brukervennlig innhold,
med en levende og tidsriktig visuell
8

utforming, skal bidra til å gjøre
Midtbyen enda mer attraktiv for
de besøkende.

nevnt over, etter hvert også på en
flunkende ny nettside.

TRAFIKK PÅ NETTSIDEN

I 2021 vil vi fortsette fokuset på å
gjøre midtbyen.no til den foretrukne
informasjonskilden om Midtbyen.
Parallelt med utformingen av den nye
nettsiden, skal vi fortsette å produsere
godt innhold og spre dette i sosiale
medier og nyhetsbrev.

I 2020 besøkte ca. 6300 brukere i
gjennomsnitt midtbyen.no ukentlig.
Foruten forsiden, er siden til
Midtbykortet den mest besøkte
på midtbyen.no. Størst trafikk for
nettsiden samlet sett, genereres
vanligvis ved viktige merkedager og
perioder for Midtbyen; Toilldag, tiden
rett før 17. mai, Martnan, Kulturnatt,
festivalsesong og skolestart, samt
førjulstiden med julegatetenning og
Julemarkedet.
Annerledesåret 2020 har med sitt
fravær av for eksempel Toilldag, kultur
og festivaler også periodevis blitt
gjenspeilet i midtbyen.no sin trafikk.
Vi forventer en økning når vi igjen kan
melde om alle de store merkedagene

FOKUS PÅ GODT INNHOLD

DETTE FINNER DU PÅ MIDTBYEN.NO
Oversikt over butikker og spisesteder
Hva skjer i Midtbyen (underholdning og
arrangementer fra aktører i Midtbyen)
Artikler om aktuelle saker
(Hva skjer, tips, topp 10, saker om
partnerbedrifter)
Alt om Midtbykortet
Parkeringsmuligheter i sentrum

MARKEDS- & AKTIVITETSPLAN 2020
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MIDTBYEN I SOSIALE MEDIER
Sosiale medier er et av de viktigste verktøyene vi har for å spre
nyheter, tips og informasjon om Midtbyen og våre prosjekter.
Det inviteres til dialog med Midtbyens forbrukere og kan gi gode
indikasjoner på hva publikum mener, ønsker og forventer.
Følgere i hovedkanaler pr. 01.01.2021

20 300

6 650

Følgere på facebooksiden «Midtbyen»
Ca 1000 flere enn i 2019

Følgere på instagramprofilen «Midtbyen»
Ca. 1 000 flere enn i 2019

FACEBOOK
Facebook er en av våre viktigste kanaler
både internt og eksternt for spredning
av nyheter og rekruttering av nye lesere
til midtbyen.no. Ved inngangen til 2021
har vi over 20 300 følgere på Facebook.
Størst antall besøkende på nettsiden
kommer fra artikler som deles på
Facebook og søk i Google. Alle partnere
er velkomne til å bidra med tips og
forslag til innhold som kan deles i de
respektive kanaler.

INSTAGRAM
Midtbyens profil på Instagram benyttes
til å inspirere og informere publikum
om nyheter hos våre partnere, samt
arrangementer og generell stemning i

Midtbyen. Ved inngangen til 2021 har
vi godt over 6600 følgere på Instagram.
Et nytt konsept vi tar med oss videre er
takeover på vår Instagram story. Ved å
følge eksempelvis en butikk eller kafé
en hel dag, blir følgerne våre bedre
kjent med Midtbyens mangfold, på en
nedpå og personlig måte.
For å synliggjøre Midtbyens unike
karakter og tilbud, setter vi pris på tips
og gode historier til innhold – takeoverkonseptet er et resultat av nettopp
innspill fra våre partnere. Vi oppfordrer
alle til å tagge oss i både bilder og
stories, slik at vi enklere legger merke
til hva som foregår og dermed kan
reposte. Ta kontakt med vår digitale
markedsfører for tips, innspill eller
spørsmål.

12 000
Mottakere av ukentlig
nyhetsbrev
Ca. 500 flere enn i 2019

NYHETSBREV
1-2 ganger i måneden sendes det
ut nyhetsbrev til omtrent 12 000
mottakere med informasjon om
Midtbyen og det som skjer her.
Antallet utsendelser varierer etter
kommunikasjonsbehovet, og påmelding
er åpent for alle som besøker nettsiden
vår. Målet med nyhetsbrevet er å
øke trafikken inn til midtbyen.no
og å informere om de større
arrangementene som foregår i løpet
av året.
Nyhetsbrevene inneholder derfor
nyhetsartikler om shopping, mat,
kultur og andre tidsaktuelle saker.
Åpningsraten viser at det er spesielt
effektfullt å sende ut ved aktiviteter
som Toilldag, Julemarkedet og Martnan.

I DAG ADMINISTRERER MIDTBYEN MANAGEMENT 6 FACEBOOKSIDER:

Midtbyen

Martnan i Trondheim

Julemarkedet i Trondheim

Arrangørforum

Kulturnatt i Trondheim

Endelig mandag!
Middag til 150,9
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SALGSAKTIVITETER
I forbindelse med ulike salgsaktiviteter i løpet av året, annonserer
vi også på helsider i Adresseavisen. Det lages bannerannonser på
adressa.no samt regionale medier tilknyttet Polaris og Schibsted
som linker til de aktuelle annonsene.

Midtbysalget

Midtbysalget

sta
i mo rter
rgen

ANNONSEBI

LAG TIL ADRE

SSEAVISEN
06 / 2019

starter
i morgen

Program på Mar

tnan

Godbiter på Mar

tnan

Ta en velfortjent
matbit
og nyt bysom
meren!

Foto: Jørn Adde

Morsomme aktiv
iteter
for hele familien

M I DT B Y E N
Unik og opple
velsesrik

W W W. M I DT

shopping, ma

BYEN.NO

t og kultur

BYEN.NO
Foto: Marius

Rua

W W W. M I DT

De beste opple
velser innen

MIDTBYSALG VINTER

MIDTBYSALG SOMMER

MARTNAN

Butikker som ønsker å starte salget i
midten av januar, samles om en felles
annonsering i Adresseavisen.

Denne aktiviteten legges til samme
periode som Olavsfest og Trøndersk
Matfestival. Da legger mange turen
til Trondheim og Midtbyen, og det
er derfor et egnet tidspunkt å starte
sommersalget på.

Martnan arrangeres i år i perioden
tirsdag 22. juni – torsdag 24. juni.
Det er første uke av skoleferien, og
fortsatt mange mennesker i byen.

Fellesannonseringen i forbindelse med
Midtbysalget i januar 2021 ble flyttet
til februar pga. koronarestriksjoner.
Salget i nettbutikkene starter tilnærmet
som planlagt for de fleste. Det er kun
salget i de fysiske butikkene som blir
utsatt til begynnelsen av februar.
Åpningstid første salgsdag er kl. 8-20.
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Første salgsdag er onsdag 28. juli med
annonsering i Adresseavisen tirsdag
27. juli. (Olavsfest arrangeres i
perioden 28. juli – 3. august, Trøndersk
Matfestival og Bryggerifestivalen
arrangeres 29. – 31 juli. Disse
arrangementene trekker vanligvis til
sammen rundt 300.000 besøkende
til Midtbyen).

Vi følger opp det tradisjonelle markedet
med felles annonsering av gode
Martnastilbud i Adresseavisen mandag
21. juni.
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PRISER
ANNONSER
Helside: kr. 24.550 eks. mva.
Halvside: kr. 14.200 eks. mva.
Kvartside: kr. 8.400 eks. mva.
Modul 22b: kr. 5.000 eks. mva.
(Prisene er oppgitt fra
Adresseavisen. Gjeldende
priser januar 2020.)

ANNONSEBILAG
Midtbyen Management utgir årlig til sammen 4
bilag som innstikk i Adresseavisen. Disse er også
tilgjengelig som e-aviser på adressa.no. I tillegg
kjører vi parallelt flotte, digitale løsninger på
adressa.no.
/ ANNONSEBIL
AG TIL

Helside

MIDTBYEN
SHOPPING

365 x 248 mm

•
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MAT & DRIK

KE

|

KULTUR

|

ADRESSEAVIS

EN
06 / 2019
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Halvside

Kvartside
181 x
122 mm

Modul 22b
80 x 107 mm

181 x 248 mm

DIGITAL
ANNONSERING
Toilldag: 15 000,- eks. mva.
Sommer i Midtbyen/
Jul i Midtbyen:
20 000,- eks. mva.
Lavere pris oppnås ved digital
annonsering i kombinasjon
med printannonse: *
Pristillegg digital annonsering
Toilldag: 5 000,- eks. mva.
Pristillegg digital annonsering
Sommer i Midtbyen/
Jul i Midtbyen
8 000,- eks. mva.
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I MI DT BY EN

TRONDHEIM
NORGES MA
THOVEDSTAD

SOMMER I MIDTBYEN

JUL I MIDTBYEN

”Sommer i Midtbyen” er et bilag/e-avis
som inneholder både annonser og
redaksjonelt stoff. Vi samler alt som
skjer i Trondheim i løpet av sommeren
på ett sted. Alle arrangementer,
små og store skal nevnes og evt.
beskrives nærmere. Shopping og
mat får selvsagt også sin plass i
dette magasinet. I tillegg til å nå alle
leserne til Adresseavisen distribueres
den til hoteller, kaféer og andre
samlingspunkt.

Julemagasinet inneholder hele programmet for Julemarkedet på Torvet,
samt gode artikler om Midtbyen i
førjulstiden. Fine, stemningsfulle bilder
er med på å forsterke inntrykkene.
I tillegg finner vi annonser med
julegavetips fra butikkene.

Bilaget kommer ut 29. mai
Bestillingsfrist: 7. mai
Materiellfrist: 14. mai

Bilaget kommer ut 27. november
Bestillingsfrist: 4. november
Materiellfrist: 15. november

Også dette magasinet kan leses som
e-avis. Partnere som ønsker å vise
fram sine produkter digitalt har
selvsagt mulighet til det også her.

*Digital løsning består av felles kampanje
på Facebook, Instagram, Snapchat,
adressa.no og i Schibsted-nettverket.
11
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TOILLDAGA
I MIDTBYEN
I mars og oktober arrangeres det hvert år Toilldag i Midtbyen. Disse dagene
er de største salgsaktivitetene vi har, og trekker kunder fra både by og land.
For å verne om det unike ved
Toilldagen; nemlig at en får kjøpt
kvalitets- produkter til sterkt
reduserte priser, har vi strenge regler
for annonsering i forbindelse med
aktiviteten.
Alle varer som annonseres i Toilldagsavisa eller i den digitale løsningen på
www.toilldagmidtbyen.no, må f. eks.
ha en rabatt på min. 60 %.
Uttrykkene Toilldag og Toillpris
(=min. 60 % rabatt) er begge
registrerte varemerker og kan kun
brukes av partnerne i Midtbyen
Management.
Toilldagsavisa kommer ut som bilag
i Adresseavisen et par dager før
Toilldagen og inneholder de beste
tilbudene. Den kommer også ut
som e-avis på adressa. no, på egen
hjemmeside midtbyen.no, samt på

Facebook (kl. 18 dagen før utgivelsen
av Toilldagsavisa). Butikkene «tapetserer» vinduer, trapper og vegger
med Toilldagsplakater og flagg.
Dette materiellet er det selvsagt kun
partnerbedriftene som har anledning
til å bruke.
I oktober 2020 ble det pga. koronasituasjonen for første gang arrangert
en 3-dagers Toilldag; torsdag, fredag
og lørdag. Om Toilldagene i 2021 blir
en 1- eller 3-dagers variant er ikke
bestemt ennå. Mer info om dette
kommer når det nærmer seg.
I 2021 arrangeres Toilldagen(e)

LØRDAG 13. MARS

(alternativt 11., 12. og 13. mars) og

LØRDAG 23. OKTOBER

(alternativt 21., 22. og 23. oktober).

Bilder fra reklamefilmen for Toilldagan høsten 2020.
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Toilldagsavis onsdag 10. mars
(Toilldag 13. mars)
Toilldagsavis torsdag 21. oktober
(Toilldag 23. oktober)
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Toilldag trekker folk fra hele
Trøndelag. De som kommer hit
denne dagen gjør det i håp om å
sikre seg en skikkelig godbit!
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Det er kun partnere av Midtbyen
Management som har anledning
til å markedsføre seg i forbindelse
med Toilldag.
Reglene er besluttet av
medlemmene i organisasjonen.

REGLER

for annonsering av Toilldag:
Toilldagens mangeårige suksess skyldes i stor grad at man har vært bevisst på og fulgt et sett med regler
og retningslinjer som synliggjør og ivaretar aktivitetens egenart.
1. REGISTRERT VAREMERKE

Toillpris og Toilldag er registrerte varemerker.
Merkene eies av Midtbyen Management og
beskyttes av varemerkeloven og markedsføringslovens bestemmelser om god skikk næringsdrivende imellom, særlig §§25 og 30. All bruk av
varemerket må derfor følge reglementet.

2. BRUK RIKTIG BEGREP: TOILLPRIS

I Toilldagsavisa annonserer vi varer og tjenester til
Toillpris eller Toillprisa! Bruk disse begrepene!
3. MINIMUM 60% RABATT
Toillpris betyr minimum 60 % rabatt på førpris.
Dette skal synliggjøres i annonsen. Den enkelte
annonsør er ansvarlig for at førprisene er korrekte,
og at de ikke bryter med markedsføringsloven.

4. VÆR TYDELIG OG KONKRET
- SYNLIGGJØR RABATTEN

Bruk av -60 %, -70 % etc.:
Ikke bruk ”-60 % på diverse varer”. Bruk av begrepene
”diverse varer”, ”en mengde varer” o.l. er intensigende
og skal ikke brukes.
Bruk av priser i kr.:
Benytt begrepene Førpris og Toillpris. Prisene skal
synliggjøre en rabatt på minimum 60 %.
Eksempler på riktig annonsering:
-70% på alle bukser fra Levis / -60 % på all solpleie
/ 8 stk. dunjakker fra Helly Hansen, førpris kr. 2500,
Toillpris kr. 1000

5. ÅPNINGSTID

Åpningstid på Toilldag er kl. 09.00-18.00. Dette
annonseres på Toilldagens forside, og våre kunder
forventer at denne åpningstiden følges av alle som
har annonse i avisa.

6. REKLAMEMATERIELL

Toilldagsplakatene som selges hos Midtbyen
Management skal brukes dersom man deltar på
Toilldagen (jfr. forpliktende samarbeidsavtale).

7. BRUK AV SOSIALE MEDIER I
TOILLDAGSANNONSERING

Det samme budskapet man har brukt i godkjent
fellesannonsering, dvs. annonsering i Toilldagsavisa,
kan man også benytte i sosiale medier og annen
egen markedsføring.
•

•

•

Bruk av varemerkene Toillpris og Toilldag i
annen annonsering og markedsføring enn i
Toilldagsavisa, må på forhånd avklares med
administrasjonen i Midtbyen Management.
Om man ønsker å benytte seg av begrepene
”Toilldag” og ”Toillpris” for markedsføring i
sosiale medier etc. uten å annonsere i Toilldagsavisa, kan man kjøpe denne rettigheten.
Pris: kr. 8 400,-.
Vi gjør oppmerksom på at reglene som gjelder
for annonsering i Toilldagsavisa, også gjelder
for annonsering i sosiale medier.

7. VÆR KONKRET

Ikke bruk ”før opptil” eller ”før fra”. Rabatten på 60 %
blir da ikke synliggjort. Dersom man likevel bruker
disse begrepene, skal den minste førprisen og Toillprisen avstemmes mot 60 %-regelen. Vær kreativ
i billedbruken, det er lov å bruke humor denne
dagen! :) Bruk gjerne Toilldagslogoen i annonsene. Dette bidrar til økt oppmersomhet. Midtbyen
Management kjøper ekstra markedsføring i tillegg
til Toilldagsavisa.
Dersom reglene for Toilldag ikke følges, forbeholder
vi oss retten til å fjerne annonsen fra avisen. Annonsen må uansett betales av annonsør.

GODE RÅD

Det er ikke nødvendig å komplisere annonseringen
i forbindelse med Toilldagen. Gjør det enkelt, oversiktlig og forutsigbart. Det er undøvendig å fylle
annonsene med for mange tilbud som er vanskelig
å kommunisere. Husk at det er summen av alle
annonsørene i avisen som trekker folk til Midtbyen
denne dagen.

NB! Du kan ikke bruke begrepene
Toillpris og Toilldag i sosiale medier
og annen annonsering hvis du ikke
er med i fellesannonseringen i
Toilldagsavisa eller på adressa.no
13
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FOTO: Will Le-Wright

MARTNAN I TRONDHEIM
Et marked med lange tradisjoner, 22. – 24. juni 2021.
Visste du at opprinnelsen til
Martnan kan spores helt tilbake til
middelalderen og at Torvet har vært
fast tilholdssted siden 1681?
Hvert år besøker over 100 000
mennesker det tradisjonsrike
markedet. Rundt 200 utstillere
og et rikt kulturprogram gir tre
minnerike sommerdager.
Butikkene har også anledning til
å lage Martnasstemning ved å
flytte noe av virksomheten sin til
markedsområdet, eller til området
utenfor butikken i denne perioden.

14

Martnasdagene legges til den første
skoleferieuka, og er derav blant
dagene med flest folk i Midtbyen.
Benytt anledningen til å få dem inn i
butikken din!
Forbudet mot større arrangement
gjorde at vi dessverre måtte avlyse
Martnan i Trondheim 2020. Vi retter
blikket framover og gleder oss til
en forhåpentligvis livlig og folkerik
Martna i år.

OM MARTNAN
22.-24. juni 2021
Torvet i Trondheim
100 000 besøkende
200 utstillere med stort
mangfold
Rikt kulturprogram
martnan.no
/martnan
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FOTO: Therese Holmen

KULTURNATT TRONDHEIM
Trondheims største endagsfestival, fredag 17. september 2021
Kulturnatt er en årlig helaften hvor du
kan oppleve smakebiter fra Trondheims
mangfoldige kulturliv – helt gratis!
Her kan alle delta! Vis frem ditt talent,
del kunnskap og engasjement, inviter
nye mennesker til din scene, ditt galleri
eller arrangementssted, din butikk eller
restaurant. Vi oppfordrer til spenstige samarbeid mellom ulike aktører,
sjangere, lokaler, kultur og næringsliv.
Vi i Midtbyen Management er også
behjelpelig med koordinering av ditt
arrangement dersom du ønsker det!
Kulturnatt er en kveld og natt for
oppdagelse, og publikum er innstilt på
å oppsøke steder og arrangementer de
vanligvis ikke ville besøkt.

På kort sikt kan det gi deg økt
kjennskap og positiv omtale. På lang
sikt kan det være en bidragsyter til
gjentagende besøk og økt omsetning.
I 2020 var Trondheim en av de få
byene som gjennomførte Kulturnatt.
80 arrangører deltok med over 200
små og store kulturarrangementer over
hele byen. Alle arrangementene var
tilpasset FHI sine da gjeldende retningslinjer med smittevernhåndtering
og antall personer samlet på offentlig
sted.

OM KULTURNATT
17. september
kl. 15.00 – 01.00
Kulturnatt-App
kulturnatt-trondheim.no
/kulturnattrondheim

Vi planlegger Kulturnatt 2021 med
forbehold, men håper å invitere for
8. gang til Trondheims største
endagsfestival.
15
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JULEBYEN TRONDHEIM
Vi er vel alle enige om at Trondheim er
landets fineste juleby, og førjulstiden
er svært viktig for Midtbyen! Byen
gjøres attraktiv slik at kundene; både
lokalt, regionalt og nasjonalt, velger
oss som det naturlige stedet for
julehandelen. Jul i Trondheim er Jul i
Midtbyen!
MØRKETIDS- OG JULEBELYSNING

I november og desember forvandles
Midtbyen til en eventyrby. Mørketidsbelysning er lyslenker i over 60 trær og
lyshimmel over gater som lyser fra 1.
november til 1. mars. Dette skaper en
magisk stemning i en ellers mørk tid.
Julebelysningen er også noe vi er
stolte av. Når lysene i gatene blir tent i
midten av november er det startskuddet for julen. Det er en travel, viktig, fin og stemningsfull tid i Midtbyen.
16

Både mørketids- og julelysene
finansieres av gårdeiere, butikker og
restauranter i det aktuelle området.
JULEGATETENNINGEN

Den offisielle julegatetenningen er
åpningen av den flotte og koselige
førjulstida i Midtbyen. Det som har
vært et populært familiearrangement
ble i 2020 til en stemningsfull film om
julegatene. Hvordan det blir i 2021
er foreløpig vanskelig å si, men vi
lover uansett å markere at julelysene i
gatene er tent.
NASJONAL KAMPANJE FOR
«JULEBYEN TRONDHEIM»

Siden 2019 har vi sammen med
Adresseavisen og sentrale aktører
i Midtbyen gjennomført en nasjonal
digital kampanje for Julebyen

Trondheim. Landingssiden
julebyentrondheim.no viser det flotte
utvalget av unike butikker, restauranter
med lokale råvarer, førsteklasses
hoteller og vårt populære Julemarked.
Midtbyen har alt som skal til for å sette
besøkende i julestemning.

JUL I MIDTBYEN 2021
Mørketidsbelysning
Julegatetenning		
Julemagasinet		
Julemarkedet		
Søndagsåpent kl. 14-19
Langåpent fra 6.12
Julaften			
Romjula			
Nyttårsaften		

1. nov -1. mars
13. nov
27. nov
Starter 1. des
5./12./19. des
Åpent til 20
Åpent til 13
Åpent til 18
Åpent til 15

FOTO: Øyvind Blomstereng
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JULEMARKEDET
3.-19. DESEMBER 2021
Julemarkedet i Trondheim er ett av
Europas flotteste julemarkeder og
ble i 2019 besøkt av over 300 000
mennesker. I 2020 hadde vi et veldig
annerledes år, hvor vi klarte målet å
arrangere vårt flotte julemarked selv i
koronaens tid.
Den populære og eventyrlige
førjulsfestivalen skal igjen bidra til å
fylle Midtbyen med glade mennesker
og magisk julestemning i 2021 –
forhåpentligvis uten restriksjoner!
Julemarkedet har virkelig funnet sin
form på Torvet i Trondheim, og vi
fortsetter vår målsetting om å gjøre
Trondheim til landets mest attraktive
juleby i 2021.

Med oss fra 2020 har vi erfaringer om
hygiene og innovative løsninger på
køreduksjon og trygghet som bare gjør
oss enda bedre. I 2021 satser vi igjen
på at julemarkedet kan få være den
magiske opplevelsen for store og små
som bare Trondheim kan by på.
Her får besøkende tre inn i et
juleeventyr med opplyste treboder
og snøtelt, bålflammer, bjelleklang
fra hestekjøring og lukten av gløgg,
julegran og brente mandler.
I hjertet av markedet står den
storslåtte kafélavvoen med sitteplasser
til over 500 besøkende. Et perfekt
pusterom i julestria og en koselig
møteplass for venner og familie.

Med fokus på det kortreiste som
Trøndelag er så god på, finner man
på menyen et variert utvalg av mat
og drikke laget på råvarer fra lokale
produsenter og bryggerier.
Julemarkedet er en attraksjon som
trekker både den lokale befolkningen
og tilreisende til Midtbyen. Markedet
gjør byen vår ekstra trivelig i
førjulstida, og er også en sterk
bidragsyter til at butikkene kan ta
markedsandeler av julehandelen.
I 2021 arrangeres Julemarkedet i
Trondheim for 19. gang.
Følg med på julemarkedet-trondheim.no
og facebook/julemarkedtrondheim
17
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ENDELIG MANDAG! MIDDAG TIL 150,Hver mandag serverer 27 restauranter i Midtbyen en kvalitetsmiddag til 150 kroner! Tilbudet gjelder mellom klokken 16:00
og 18:15, hver uke. Målet er å holde publikum i byen for å
handle enten før eller etter middagen, og gjerne kombinere
middagen med en kulturaktivitet.

HER KAN DU SPISE MIDDAG
TIL 150,- HVER MANDAG:
(Per 01. januar 2021, med forbehold om endringer)

FOTO: Tag

• Alma Mater Byhaven

• Le Bistro

• Alma’s Bar og Kjøkken

• O´Learys Olav Tryggvasons gate

• Ai Suma

• Røft Rotisseri

• Big Horn Steak House

• Sabrura Byhaven

• DIGS

• San Sebastian Torvet

• Døgnvill

• SOT Sabrura Torvet

• Egon Søndre

• Sushi Bar Torvet

• Egon Prinsen

• TAG

• Frati

• To Rom og Kjøkken

• Frida

• Troll Restaurant

• Jimi’s Diner Nordre

• Tulla Fischer

• KONA bar & restaurant

• Una Torvet

• Krambua

• ØX Tap Room

• La Border

BONDENS
MARKED
Det er lørdag og Midtbyen fylles av folk
som har tatt turen til byen. Det merkes
at Bondens marked er i byen, og folk er
både ivrige og nysgjerrige. Dette er for
mange et høydepunkt og stedet for nye
matopplevelser, førsteklasses råvarer
og hyggelig stemning. I 2021 veksler
Bondens marked med å stå enten i
Kongens gate øst eller på Torvet.

FOTO: Michael Schult Ulriksen

18

Datoer for årets markeder:
• 13. februar
• 27. februar
• 6. mars		
• 20. mars 		
• 10. april 		
• 24. april		
• 8. mai 		
• 22. mai
• 22.-24. juni (Martnan)
• 20.-31. juli (Oi Matfestival)
• September
• Oktober
• November
• Desember (Julemarkedet)
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BARNAS BYLØRDAG PÅ HALLOWEEN: Vi viderefører suksessen med Barnas Bylørdag på Halloween, og fyller Nordre Gate med gresskar og underholdning.

BARNAS BYLØRDAG
Mange barnefamilier har gitt uttrykk
for at de har savnet aktiviteter og
lekeområder for barn i Midtbyen.
Derfor har vi i de to siste årene
arrangert «Barnas Bylørdag», delvis
finansiert av midler fra Trondheim
Kommune.
Etter 5 suksessrike Barnas Bylørdager
i 2019 ble det i 2020 vanskelig
å få gjennomført de planlagte
arrangementene pga. restriksjoner.

Heldigvis lettet myndighetene litt på
tiltakene i høst slik at vi fikk invitert
til Barnas Bylørdag på selveste
Halloween-dagen den 31. oktober. Da
ble Nordre date dekorert med flere
hundre gresskar til både små og stores
begeistring. Det var underholdning og
opplevelser for barn også på flere andre
steder i Midtbyen og gjøglere i gatene.
I 2021 er det planlagt Barnas Bylørdag
24. april og 30. oktober.

I høst ønsker vi å gjenta suksessen fra
i fjor og kobler aktiviteter i Midtbyen
med Halloweenfeiringen. Vi lover å
dekorere byen med enda flere gresskar
enn fjoråret!
Barnas Bylørdag er et samarbeid
mellom Midtbyen Management,
kulturinstitusjoner og andre som ønsker
å bidra med aktiviteter for barn på disse
dagene. Hele programmet markedsføres
av Midtbyen Management.

Å VÆRE ARRANGØR I MIDTBYEN
Gjennom veiledning
og koordinering skal vi
bidra til at Trondheim
er en arrangørvennlig
by. Våren 2021
lanserer vi ny nettside
for arrangører arrangørguide.no

Midtbyen Management har
koordineringsansvaret for alle
arrangement og standplasser
utendørs i Trondheim. Vi har utviklet
dataverktøyet CimEvent i samarbeid
med Trondheim kommune som
har bidratt til at søkeprosessen for
arrangørene er forenklet.
Gjennom veiledning og rådgivning
i samarbeid med etater og enheter
bidrar vi med kompetansebygging for
arrangører. Arrangører blir invitert i

City team, som er en samlingsplass med
etater og enheter og er til for å gjøre
arrangører bedre og godt rustet til sitt
arrangement. Her får de på en effektiv
måte råd og kompetanse fra relevante
offentlige aktører.
I samarbeid med arrangementskontoret i Kulturenheten inviterer vi
til møteplassen arrangørforum fire
ganger i året. Utviklingen av ny digital
arrangørguide gjennomføres i et tett
samarbeid med arrangementskontoret.
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ÅPNINGSTIDER
Alltid

18
ÅPENT TIL

AVVIKENDE ÅPNINGSTIDER

Felles åpningstider gir Midtbyens kunder
en forutsigbarhet og gjør at flere velger
oss. Våre partnerbutikker har felles
åpningstid 10:00 - 18:00 mandag - lørdag.
OGSÅ PÅ

LØRDAG

KJØPESENTRENE I MIDTBYEN:
Byhaven		

kl. 9–20 (10-18)

Trondheim Torg

kl. 9–20 (9–18)

Påskeaften

Åpent til kl. 16

Pinseaften

Åpent til kl. 16

Fra 6. des

Langåpent til kl. 20

5. desember

Søndagsåpent kl. 14-19

12. desember

Søndagsåpent kl. 14-19

19. desember

Søndagsåpent kl. 14-19

Julaften		

Åpent til kl. 13

Romjula		

Åpent til kl. 18

Nyttårsaften

Åpent til kl. 15

T E A M M I D T BY E N
All kontaktinformasjon finner dere på midtbyen.no/om oss

Kirsten Schultz
Daglig leder.

Gretha Bekken

Administrativ leder
med hovedansvar for
aktiviteter rettet mot
partnere og gårdeiere.

Torstein Høe

Sarah Føreland

Prosjektleder / utstilleransvarlig for våre store
arrangementer.

Prosjektleder for
Julemarkedet / arenaansvarlig for andre
arrangementer.

Therese Holmen

Kjersti Eggen

Grafisk utforming,
film og animasjon.

Digital markedsfører
og webansvarlig.

Monica Bye Gjertsen

Administrasjon og salg av
Midtbykortet og ansvarlig
for våre besøkstellere.

Sissel Piene

Arrangementskoordinator
for bruk av offentlig byrom
og prosjektleder for
Julegatetenning.

EIERE I MIDBYEN MANAGEMENT Trondheim Gårdeierforening AS, Samarbeidsgruppen Midtby`n og Trondheim kommune.

Midtbyen Management AS, Nordre gate 10, 7011 Trondheim
Kontakt oss gjerne på post@midtbyen.no eller på telefon 993 54 000
Januar 2021. Med forbehold om trykkfeil og endringer.
Foto forside: Øyvind Blomstereng Grafisk utforming Kjersti Hansen Eggen
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