
Möten. Med mera.



Malmös mest genomtänkta möteslokaler, 
ett stenkast från Centralstationen!

STUDIO är ett hus byggt för möten. 
En arbetsplats med inbyggt innovationsstöd. 
En plattform för svenska företag som ska ut 
i världen och världens företag som ska in i 
Skåne. En scen där näringsliv möter kulturliv. 
En levande träffpunkt 24 timmar om dygnet.

Vi erbjuder tio mötesrum som täcker alla 
behov du och din organisation kan tänkas ha. 
Vårt minsta rum har plats för 4 personer, vår 
största konferenslokal rymmer 200 sittande 
och vår spelbara Blackbox tar 300 stående. 

Däremellan kan du välja rum som är 
specialutformade för att ni ska få det bästa 
resultatet av era workshops och idégenereringar, 
oavsett hur många ni är. Vi har lagt extra vikt 
vid att skapa rum som föder kreativitet och 
resultat. Hos oss får ni saker gjorda!
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1 VIEW 50 personer

2 ACT 15–45 personer

3 CREATE 15–45 personer

4 EXPLORE 15–45 personer

5 CIRCLE 8 personer

6 BOARD 10 personer

7 PLAY 18 personer

8 TALK 4 personer

9 MEGA 200 personer

– SATELLIT (plan 1) 80 personer

– BLACK BOX (plan 1) 150/350 personer

ALTITUDE HQ



Förbättra ditt innehåll
Vi på Altitude Meetings sitter i lokalerna och har 
designat alla mötesrum. Vi kan snabbt kopplas 
på för att hjälpa dig med alla innehållsfrågor 
– från processledning, ämnen och talare, till 
moderatorer och underhållning. Vi har ett 
mycket stort nätverk och är experter på 
innehåll som gör skillnad. 

God mat och dryck
Vi ser till att alltid duka upp god fika och mat 
till er. Välj mellan våra olika hel- och halvdags-
paket och diskutera dina önskemål med oss.

Video och dokumentation
Vill du dokumentera eller livesända?  
Strobe Media tillhanda håller högklassiga 
 videodokumentation och streaming. 

Processledning 
Altitude Meetings är experter på resultatinriktad 
idégenerering och kan snabbt bokas på för att 
leda workshops och arbetsprocesser under 
dina möten. Vi vet hur man når kreativa resultat. 

Hotell och mat
Högst upp i STUDIO ligger Story Hotel, med 
95 rum och en spektakulär rooftopbar med 
tak terrass på 14:e våningen. På bottenplan 
finns bl.a. Salads&Smoothies som serverar 
frukost och lunchsallader.

ETT LYCKAT MÖTE
Vi hjälper dig att göra ditt möte ännu bättre.



RUMMEN. 
MÖJLIGHETERNA.



RUMMEN. 
MÖJLIGHETERNA.

Vi har själva specialdesignat alla våra rum. 
Hos oss hittar du alltid en storlek och en 
känsla som passar – oavsett om du ska  
hålla en mindre workshop, ett medelstort 
styrelsemöte eller anordna en internationell 
konferens. Alla våra rum är flexibla och  
designade för att skapa resultat.  
Hos oss får du saker gjorda!



TEKNIK

Våra mötesrum är anpassade för 
att passa de teknikkrav vi tror att 
respektive rum behöver. Har du 
andra önskemål ordnar vi det!

ANTECKNA — Fånga mötet

Vi värdesätter skrivbara ytor.
Därför är våra rum fulla med 
väggytor som går att skriva på.

FLEXIBILITET

Varje rum har en ordinarie 
möblering som vi tycker att rummet 
är bäst lämpat för, men alla rum kan 
möbleras om efter önskemål.

TIDER

Våra mötesrumstider är 08.00–17.00
(halvdag förmiddag/eftermiddag), 
men anpassar oss gärna efter era 
önskemål.



MEDIA EVOLUTION CITY

CENTRALSTATIONEN

MALMÖ HÖGSKOLA

MALMÖ LIVE



Stort. Mångsidigt.

Generösa ytor och ett skönt 
ljusinsläpp gör rummet perfekt  
till föreläsningar och biosittningar  
för upp till 200 personer. 

MEGA
Antal personer:  
Sittande: 200 (biosittning)

Storlek: 238 m²

Karaktär: Störst

Utrustning: 2 projektorer, 2 dukar, 
3 headset, 1 handmic, ljudanläggning, 
möjlighet till whiteboard

 

WiFi: Ja 

Avstånd till Malmö C: 500 meter

 

Halvdag 08–12 eller 13–17:  
12 500 kr ex moms

Heldag 08–17:  
20 000 kr ex moms



Hisnande. Behagligt.

Vårt eget behagliga skrytrum. 
Utsikten, ljusinsläppet och 
möbleringen skapar ett lugn och  
en nästan meditativ känsla. 

VIEW
Antal personer:  
Sittande: 50 (biosittning)

Storlek: 86 m²

Karaktär: Inspirerande

Utrustning: Projektor, duk,  
ljudanläggning, 1 headset, möjlighet  
att rulla in whiteboardvägg

 

WiFi: Ja 

Avstånd till Malmö C: 500 meter

 

Halvdag 08–12 eller 13–17:  
8 000 kr ex moms

Heldag 08–17:  
12 000 kr ex moms



EXPLORE
Antal personer:  
Sittande: 15

Storlek: 38 m²

Karaktär: Kreativt

Utrustning: Projektor, duk, 
whiteboardväggar

 

WiFi: Ja 

Avstånd till Malmö C: 500 meter

 

Halvdag 08–12 eller 13–17:  
5 000 kr ex moms

Heldag 08–17:  
7 500 kr ex moms

Tillåtande. Kreativt.

Ett rum med generöst ljusinsläpp och 
mjuka former. Perfekta förutsättningar 
för idégenerering och samtal!

De tre kreativa rummen Explore, Create & Act kan 
förvandlas till ett stort rum för 45 personer, perfekt för 
en workshop med moment i större och mindre grupper.



Processinriktat. Flow.

Det mest tillåtande av de kreativa 
rummen. Diskutera, låt idéerna flöda 
fritt och rita nästan överallt! 

De tre kreativa rummen Explore, Create & Act kan 
förvandlas till ett stort rum för 45 personer, perfekt för 
en workshop med moment i större och mindre grupper.

CREATE
Antal personer:  
Sittande: 15

Storlek: 36 m²

Karaktär: Kreativt

Utrustning: Whiteboardväggar,  
möjlighet att rulla in skärm

 

WiFi: Ja 

Avstånd till Malmö C:  500 meter

 

Halvdag 08–12 eller 13–17:  
5 000 kr ex moms

Heldag 08–17:  
7 500 kr ex moms



ACT
Antal personer:  
Sittande: 15

Storlek: 37 m²

Karaktär: Kreativt

Utrustning: Projektor, duk, 
whiteboardväggar

 

WiFi: Ja 

Avstånd till Malmö C: 500 meter

 

Halvdag 08–12 eller 13–17:  
5 000 kr ex moms

Heldag 08–17:  
7 500 kr ex moms

Kreativt. Drivet.

Ett rum bäddat för beslut och 
konstruktiva diskussioner.  
Här blir saker gjorda!

De tre kreativa rummen Explore, Create & Act kan 
förvandlas till ett stort rum för 45 personer, perfekt för 
en workshop med moment i större och mindre grupper.



Inspirerande. Kreativt.

I långsmala Play finns det möjligheter 
till diskussion och kreativt tänkande. 
Passar allt från mindre föreläsningar 
till arbete i grupp.

PLAY
Antal personer:  
Sittande: 18

Storlek: 41 m²

Karaktär: Möjligheter

Utrustning: Projektor, duk, 
whiteboardvägg

 

WiFi: Ja 

Avstånd till Malmö C: 500 meter

 

Halvdag 08–12 eller 13–17:  
5 000 kr ex moms

Heldag 08–17:  
7 500 kr ex moms

För bokning under helg kan extra service-
kostnader (t ex personal) tillkomma.



Effektivt. Flexibelt. 

Ett rum för diskussion och beslut. 
Som ett traditionellt konferensrum, 
men med extra flexibilitet. 
Whiteboardtapet för spontana 
anteckningar.

BOARD
Antal personer:  
Sittande: 10

Storlek: 24 m²

Karaktär: Beslut

Utrustning: Möjlighet att rulla in  
skärm och whiteboardvägg

 

WiFi: Ja 

Avstånd till Malmö C: 500 meter

 

Halvdag 08–12 eller 13–17:  
4 000 kr ex moms

Heldag 08–17:  
6 000 kr ex moms

För bokning under helg kan extra service-
kostnader (t ex personal) tillkomma.



Mysigt. Personligt.

Med skön bibliotekskänsla är Circle 
ett perfekt rum för mindre och 
personliga möten. Böcker, mjuka 
material och bekväma stolar bäddar 
för avslappnade samtal.

CIRCLE
Antal personer:  
Sittande: 8

Storlek: 19 m²

Karaktär: Lugn

Utrustning: Skärm och möjlighet att 
rulla in whiteboardvägg

 

WiFi: Ja 

Avstånd till Malmö Centralstation:  
500 meter

 

Halvdag 08–12 eller 13–17:  
3 500 kr ex moms

Heldag 08–17:  
5 000 kr ex moms

För bokning under helg kan extra service-
kostnader (t ex personal) tillkomma.



Mindre rum. Mer prat.

Ett mindre rum med ett stort  
fönster och skönt ljusinsläpp. 
Avslappnat, perfekt för personliga 
samtal och coaching. 

TALK
Antal personer:  
Sittande: 4

Storlek: 13 m²

Karaktär: Samtalsrum

Utrustning: Whiteboardvägg

 

WiFi: Ja 

Avstånd till Malmö C: 500 meter

 

Per timme: 1000 kr ex moms

Halvdag 08–12 eller 13–17:  
2 500 kr ex moms

Heldag 08–17:  
4 000 kr ex moms



Storslagen. Känsla.

Satellit erbjuder en unik öppen 
känsla – för konferensen, den 
stora processen eller minglet, 
föreläsningar, teamdagar, större 
idéprocesser eller mingel på 
bottenplan i STUDIO.

SATELLIT
Antal personer:  
Sittande: 80

Storlek: 180 m²

Karaktär:  ”Get things done”

Utrustning: 75-tums skärm, 
Ljudanläggning, 3 headset, 1 handmic, 
möjlighet att komplettera ytterligare 
teknik

 

WiFi: Ja 

Avstånd till Malmö C: 500 meter

 

Halvdag 08–12 eller 13–17:  
9 000 kr ex moms

Heldag 08–17:  
15 000 kr ex moms

PLAN 1



BLACKBOX
Antal personer:  
Sittande: 150 / Stående: 350

Storlek: 275 m²

Karaktär: Event

Utrustning: Projektor och duk, ljudan-
läggning, 1 headset, 1 handmic, möjlighet 
att komplettera ytterligare teknik.

 

WiFi: Ja 

Avstånd till Malmö Centralstation:  
500 meter

 

Halvdag 08–12 eller 13–17:  
9 375 kr ex moms

Heldag 08–17:  
15 000 kr ex moms

Personal på plats, möblering och städning 
tillkommer Oanade möjligheter.

Blackboxen är en ljus- och ljudisolerad 
eventlokal. Helt anpassningsbar och 
perfekt för konserter, mingel, events 
och föreställningar – eller något helt 
annat. Bara du själv sätter gränserna!

PLAN 1



Atmosfär. Hemma hos oss.

Vår lounge är hjärtat i STUDIO 
Meetingpoint! Här fikar man, dricker 
kaffe, minglar och lunchar i mysig 
och hemtrevlig miljö.

LOUNGE
Antal personer: 100 (mingel)

Storlek: 130 m²

Karaktär: Lounge med många  
sitt- och mingelmöjligheter



VI HJÄLPER DIG 
MED DINA MÖTEN, 
WORKSHOPS OCH 
KONFERENSER!

ALTITUDE MEETINGS



VI HJÄLPER DIG 
MED DINA MÖTEN, 
WORKSHOPS OCH 
KONFERENSER!

Den imponerande och vackra trappan är det 
första besökaren möter i STUDIO. Den är 
också spelbar för alla möten i Meetingpoint. 
Högst uppe på avsatsen finns en perfekt 
mingelyta för cirka 150 personer, men trappan 
går också att använda som publik yta  för 
arrangemang som tar plats på bottenplan.



På plats för att sköta STUDIO Meetingpoint finns 
Altitude Meetings, experter på resultatinriktad 
idé generering. Vi kan snabbt bokas på för att leda 
workshops och arbetsprocesser under dina möten. 
Vi arbetar med allt från stora kongresser till små 
uppstartsmöten och har eget kontor i lokalerna, som 
vi själva har utformat för att  garantera kreativitet. 

Boka våra tjänster redan nu – hos oss 
kommer ni fram till riktiga resultat!

Kontakt:
meetingpoint@studiomalmo.com
010-202 20 32



TALARCOACHNING

Vi hjälper dig att bli en bättre talare.

DELTAGARHANTERING

Vi hanterar dina deltagare och 
håller koll på allergier, specialkost 
och andra preferenser via vårt 
digitala system Trippus.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Vill du krydda ditt möte med 
aktuella omvärlds bevakningar? 
Vi har en flora av högaktuella 
föreläsningar att erbjuda.

DET HÄR  
KAN NI FÅ  
HOS OSS  
UTÖVER 
LOKALEN 



Vill du veta mer?

meetingpoint@studiomalmo.com
010-202 20 32


