
Förnamn

123456789

12345 Postort Välj länGatuadress nr

Efternamn

Ditt namn

info@dinmail.se

Så här går det till
Du aktiverar ditt konto genom att logga in på www.konsthantverkscentrum.se med det tillfälliga lösenord du får. 
Då systemet inte är anpassat för mobil ännu måste du tillsvidare logga in via dator. Inloggning finner du 
längst upp till höger i menyn. Första gången du loggar in behöver du ändra ditt tillfälliga lösenord till ett du själv väl-
jer,  minimum åtta tecken.     I inloggat läge uppdaterar du dina uppgifter samt lägger till foton. Obligatoriska punkter är 
 markerade med röd  asterisk*. Se till att förbereda ditt text- och bildmaterial enligt våra specifikationer.

På kartan och i portfoliosökningen syns alla publicerade medlemmar. Du måste verifiera din fakturaadress 
 (adress uppgiften visas ej i portfolion). Om du har verksamhet med öppettider såsom butik eller galleri, anger du även en 
besöks adress som behöver verifieras. När du gör det blir du synlig som besöksmål, med fullständig adress i din  portfolio 
(läs mer under punkten Kontaktuppgifter). 

Obs! Se till att spara dina ändringar löpande, du loggas automatiskt ut efter en timmes inaktivitet. När din port-
folio   är färdig klickar du ”Klar för publicering”. Därefter granskas din portfolio och publiceras så snart som möjligt på 
 Konsthantverkscentrums webbsida. Du får en bekräftelse per mail. De framtida ändringar du gör publiceras direkt.
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!
Valfritt: Ladda upp egen bak-
grundsbild som visas i inloggat 
läge, max 500 K.

Profilinställningar

Logga ut

Spara alltid här innan du 
går vidare till nästa FLIK

Valfritt: Klicka för att ladda upp 
egen bild som visas i inloggat läge.
Max 500 K.

FLIKAR
Navigera mellan flikarna 
för att uppdatera din 
portfolio, lägga in text, 
ladda upp bilder och 
 förhandsgranska.

Var noga med att spara 
innan du går vidare till 
nästa flik.

För statistik till våra 
bidragsgivare.

Inställningar för mejl 
och lösenord.

Du kommer till startsidan
www.konsthantverkscentrum.se

När du är färdig med din portfolio 
klickar du ”Klar för publicering”. 
I väntan på publicering visas 

När den publicerats av KHVC visas

Viktigt att du verifierar 
din adress.



Kontaktuppgifter
• Förnamn*
• Efternamn*
• Firmanamn
• Mejladress*
• Telefonnummer*
• Kön* (för statistik till våra bidragsgivare)
• Fakturaadress* Markeras med svart symbol i kartfunktionen, adressen visas inte på din portfoliosida. Du måste 

verifiera din adress.
• Besöksadress Kompletterar du med att ange en besöksadress visas istället en grön symbol i kartfunktionen och 

fullständig adress visas på din portfoliosida. Du måste verifiera din adress.
Spara!

Webb & inriktning
• Material och inriktning* (du kan markera max fyra st.)
• Taggar (om du önskar ange fler material eller inriktningar som inte finns bland de vanligaste kan du leta bland de 

taggar som finns eller skriva in egna. Dessa syns inte på din portfoliosida, men du blir mer sökbar. Irrelevanta eller 
felstavade taggar redigeras av Konsthantverkscentrum.

• Webbsida 1 (länk till egen webbsida)
• Webbsida 2 (länk till egen webbsida)
• Egen webbshop (länk till egen webbshop)
• Facebook (länk till din profil gör det lättare för oss att marknadsföra dig i våra kanaler)
• Instagram (länk till din profil gör det lättare för oss att marknadsföra dig i våra kanaler)
• Återförsäljare Endast namn och länk till webbsida (ange max tre återförsäljare)
• Text om konstnärskap* (Max 450 tecken med blanksteg). Skriv din text i ett program där det finns funktion för att räkna 

antal tecken (t.ex. Word). Vi granskar din text innan publicering på webbsidan och ser till att korrigera mindre stav- eller 
syftningsfel. Om vi anser att din text bör skrivas om hör vi av oss. Vi erbjuder oss även att hjälpa till om det behövs.

Spara!

Texttips!
För att de som besöker din portfoliosida ska få en snabb inblick i vad du som konsthantverkare gör, och för att vi på 
Konsthantverkscentrum ska kunna marknadsföra dig på ett bra sätt är det viktigt med en kort och informativ text. 
Vi föreslår att du skriver din text på svenska och i jag-form. Använd dig av ett textbehandlingsprogram t.ex. Word som 
har funktion för att räkna antal tecken. Kika gärna på frågorna nedan, de kanske kan vara ett stöd. Du kan så klart även 
läsa andra medlemmars portfoliotexter för att hämta inspiration. Om du känner att du behöver hjälp med att formulera 
din text så är du välkommen att kontakta oss.

• Vad jobbar jag med i mitt konstnärskap? (t.ex. inspiration, uttryck)
• Varför? (syftet)
• Hur arbetar jag? (te.x. material, teknik)
• Vad inspireras jag av?
• Bakgrund? (konstnärlig utbildning)
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Foto
• Profilbild*
• Foto 1-3*
• Foto 4-6
Obs! De bilder du laddar upp sparas och uppdateras automatiskt i din portfolio

1. Du lägger till minst tre och max sex bilder på dina verk, samt en profilbild. Din profilbild kan vara en ateljé/porträttbild 
eller bild på verk. Kika gärna in på de profiler som redan ligger uppe på webbsidan för att se exempel. Om du önskar kan 
du ändra ordningsföljd på dina verksbilder. Verkstitel är frivilligt, fotografens namn är obligatorisk även om det är du som 
har tagit fotot.

2. Med Konsthantverkscentrums nya sajt har vi möjlighet att synliggöra och marknadsföra dig som medlem på bästa sätt. 
Kvaliteten på bildmaterialet i din portfolio är viktig för att du ska nå din målgrupp och för att vi ska kunna förmedla ditt 
konstnärskap. Med kvalitet menar vi relevans, bildskärpa och upplösning (se punkt 3).
Om du upplever att detta med foto är en utmaning vill vi gärna hjälpa till! Under 2021 kommer vi erbjuda konkret hjälp 
till dig som har stort behov. Detta innebär fotokurser samt ett antal fototillfällen med en professionell fotograf, på flera 
platser i landet. 

3. Bildformat: JPG
    Upplösning: Minst 72 px/tum
    Storlek: Max 2 MB
    Format: Minst 1200 x 1200 px. Liggande eller stående format: Bredd x höjd = XXXX x 1200 eller 1200 x XXXX px

Förhandsgranska
• Här får du en överblick hur din portfoliosida kommer att se ut när den publiceras på webbsidan.

Säkerhet
• Här ändrar du mejladress och lösenord. Du kan välja att dölja din mejladress i din portfolio på webbsidan.
Obs! Glöm inte att spara om du uppdaterar din mejl eller lösenord!


