
Digitala möten med glädje 
Enkelt, smidigt, professionellt



Behöver du en digital lösning för ert möte – kontakta oss!
Vi har all teknik på på plats och är experter på innehåll.

Med vår hjälp kan du snabbt svänga om och anpassa ditt möte till digitala format
– och ha roligt medan du gör det!

Coronakrisen har skapat en enorm efterfrågan på digitala mö-
ten. Vad många nu märker är att kraven på innehållet plötsligt 
har ökat markant. För hur gör man egentligen?
Hur lång bör en föreläsning vara? Hur ska powerpoint-presen-
tationen se ut? Hur skapar man interaktivitet? Kan man göra en 
hybrid mellan ett digitalt och ett fysiskt möte?

Med vår hjälp säkrar du att du når dina mål med ditt digitala 
möte.Och att dina budskap går igenom skärmen.

Vi är proffs på interaktivitet, fördjupning och innehåll som ska-
par resultat. Vi har en egen välrenommerad talarcoaching och 
världens bästa nätverk av talare och underhållare.

Extraerbjudande just nu:
• Uppstartsworkshop som säkrar ditt upplägg.
Här får du proffshjälp med att sätta rätt innehåll och rätt format.
Från 10 000 kronor, ex. moms.

• Talarcoaching för det digitala mötet.
Är det ovant att prata in i en kamera? Vi hjälper dig!
Gemensam talarcoaching: från 5 000 kronor, ex. moms.
Därefter 1 250 kronor/h för inviduell coachning.

• Moderator med vana av digitala möten.
Från 10 000 kronor, ex. moms.

• Graphic Recording.
Från 10 000 kronor, ex. moms. 

Vi har delat upp våra erbjudanden i olika kategorier.
Naturligtvis skräddarsyr vi alltid lösningarna utifrån just ditt behov.

Kontakta oss för mer information eller bokning.
Vi hjälper dig hela vägen!

Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings

Maila oss: meetingpoint@studiomalmo.com
Ring oss: 010 - 202 20 34



Pris (inkl. lokal) från:
Heldag: 50 000 kr ex. moms
Halvdag: 38 000 kr ex. moms

• Ljud för 4 talare på plats
• 1 fast kamera
• Skärm för att se publiken och andra
talare på länk
• Enkel bildmix – kamerabild och
presentation. Filmer måste alltså ligga
inne i PowerPoint-presentationen!
• 1 tekniker
• 1 digital facilitator

Verktyg:
• Zoom Meeting/Zoom Webinar/Stream-
yard upp till 720p i bildkvalité
• Väljer ni att streama till Vimeo är
bildkvalitén 1080p

Möjliga tillägg:
• Fler headset – 950 kr/st
• Ljud och bild för publik på plats (upp till
50 pers) – 10 000 kr
• Extra kamera
• Extra tekniker
• Green screen 18 000 kr

Mega

Mega passar perfekt för:

• Interna möten med mycket interaktion
• Externa enklare webbinarier med få
talare
• Sändningen har en enklare bild-
kvalité, på grund av flera deltagare med
ljud och bild samtidigt
• Det går att spela in sändningen!
Materialet passar dock främst som
dokumentation

En utmärkt lösning när du vill nå ut till 
många men har lägre lite krav på bild-
kvalitén. Mega-lösningen fokuserar på 
att kunna se och höra publiken och ha 
full koll på vem som är i publiken!

Se ett exempel på en Mega-lösning här! 

För konferenser och möten med
mycket föreläsning och samtal!

https://youtu.be/9kKnHeU2AB0


Pris (inkl. lokal) från: 
Heldag: 80 000 kr ex. moms 
Halvdag: 55 000 kr ex. moms

• Ljud för 8 talare på plats
• 2 kameror – närbild och översiktsbild
• Bildmixer
• Scen och scenljus
• 1 ljudtekniker
• 1 bildtekniker
• 1 digital facilitator
• Scenografi
• Streaming/inspelning

Verktyg:
• Sändning: Vimeo/Youtube
• Zoom/Skype/Teams: för talare på länk

Tillägg: 
• Fler headset – 950 kr/st
• Ljud och bild för fysiskt publik upp till 50 
pers – 10 000 kr
• Hjälp med att hitta en molnbaserad platt-
form för hela ditt möte med nätverk och 
utställare  – från 15 000 kr
• LED-skärm 10 000 kr

Blackbox

Lösningen passar för dig som vill nå ut 
brett, externt eller till väldigt många. 
Bildkvalitén är högre och materialet har 
ett högre efterhandsvärde!
Denna typ av möte har mer av en 
TV-känsla där ljussättning och dekor 
kommer till sin rätt.
Blackbox-lösningen är mindre interaktiv, 
då talaren inte ser publiken. Interaktivi-
tet kan dock lösas genom verktyg som 
Menti eller andra typer av chattverktyg. 

Se ett exempel på en Blackbox-
lösning här! 

Blackbox passar perfekt för: 

För en riktiga TV-studiokänsla med många möjligheter!

https://vimeo.com/468975412


Hybridmöte

Våra 
hybrid-
paket

Hybrid Light

Perfekt för seminarier med 
mindre interaktion men möjlighet 
till både fysiskt och digitalt 
mingel.

Hybrid Max

Utmärkt för större möten med
 interaktion och nätverkande 
mellan fysisk och digital 
publik. Utställningsyta för 
arrangörer och sponsorer ingår. 

Pris fr. 64 600 SEK
Fysisk publik upp till 150
Digital publik upp till 5 000 

Hybrid Max+

Möjligheten till parallella sessio-
ner och utställningsytor för part-
ners och sponsorer. Vi skräddar-
syr ett paket som passar just ditt 
möte. Pris på förfrågan. 

Pris fr. 49 600 SEK
Fysisk publik upp till 150
Digital publik upp till 500 

Studio + plattform för att nå 
ut till en digital publik. Priser 
nedan = halvdag.

Digitalt möte

Digitalt + fysiskt. Studio med 
plats för fysisk publik. (Kostnad 
för förtäring tillkommer). Priser 
nedan = halvdag.

Hybridmöte

Lokal. (Kostnad för 
förtäring tillkommer). 
Priser nedan = heldag.

Fysiskt möte

Studio Mega: 38 000 SEK

Studio Mega: 38 000 SEK

Studio Mega: 38 000 SEK

Hybrid Light fr. 49 600 SEK 

Hybrid Max fr. 64 600 SEK

Hybrid Max+: pris på 
förfrågan

50 pers: 14 000 SEK

75 pers: 18 000 SEK

150 pers: 24 000 SEK

Prisjämförelse

Har du talare och publik både digitalt och fysiskt? 
Löser inte någon av ovan paket ditt möte?

Önskar du nätverkande och mingel mellan den fysiska 
och digitala publiken? Vilka verktyg är de bästa när 
delar av publiken är uppkopplade och andra inte? 

Många frågor, som vi gärna hjälper dig med svaren på!

Boka, boka om, boka till, boka av.
Vi är flexibla och har riktigt generösa avbokningsregler!

(Digitala möten och hybridmöten lämpar sig bäst för halvdag!)




