LIVE
Direktsänd samhällsdebatt från Malmö
Hade ni planerat inför Almedalen?
Här finns möjligheten att inte låta det vara förgäves.
5 dagar, 5 studior, 5 innehållsspår. All teknik på plats.
Den öppna samhällsdebatten är för viktig för att tystna 2020.

29 juni-3 juli

5 olika spår

5 dagar, 5 studiorum. Vi löser din webbsändning!

Möjlighet att stärka varandra.

Det öppna samtalet är en förutsättning för ett levande
och demokratiskt samhälle.
Sommaren 2020 är det viktigare än någonsin att ställa
om snarare än att ställa in.

För att olika aktörer ska kunna dra nytta av varandras diskussioner på bästa sätt, har vi valt arbeta
med innehållsspår. Spåren växen fram tillsammans
med er som medverkar.

Mellan 29 juni och 3 juli öppnar vi hela STUDIO
Meetingpoint i Malmö för er som skulle ha arrangerat
saker i Almedalen.
Vi har fyra fantastiskt fina rum redo för webbsändningar
och en poddstudio. Samtliga med havsutsikt.
All teknik är på plats. Som gäst kan du därför helt och
hållet lugnt fokusera på din programpunkt!
Vi har alla möjligheter att hjälpa er att få spridning för
era ämnen och diskussioner och kan dessutom hjälpa
er att skräddarsy och anpassa innehållet till webbsändningar.
Observera att dina medverkande kan delta via länk.
Välj mellan:
• 2 designade fullformatsstudior för proffsig produktion.
• 2 mindre rum för föreläsningar och diskussioner.
• 1 poddstudio.

Exempel på spår kan vara ämnen som ekonomi, hälsa, stadsplanering, hållbara städer, resiliens, klimat
och demokrati.
Detta innebär inte att inte andra ämnen kan få plats
under en viss dag, utan ska bara ses som en extra
bonus att kunna placera sin diskussion i ett ämnesmässigt sammanhang.

Du har möjlighet att:
– Köpa ett helt spår en hel dag.
– Köpa ett pass varje dag (exempel: varje morgon
klockan 9-10).
– Köpa ett fristående pass.

Detta ingår
• All teknik.
• Kunnig moderator.
• 1 h talarcoaching / tips om hur du utformar din punkt.
• Streaming till Facebook / Youtube, med möjlighet att
bädda videon in på din egen sajt.
• Engagerad personal som brinner för samhällsdebatt.
Naturligtvis finns alla möjligheter till full service på plats,
med frukost, fika, lunch, etc.

Priser
Från 25 000 kronor och uppåt, beroende på omfattning
och vilket val av rum/teknik ni gör.
Du kan boka:
• Ett tidsbestämt pass på valfri dag.
• Flera pass under veckan – med en fast tid varje dag
• En hel- eller halvdag
• Ett helt ämnesspår under en dag, med många parallella
pass samtidigt.

Vi vet av egen erfarenhet hur svår dagens situation
är. Men vi ser också nya möjligheter. Med webbsändningar kan vi sänka trösklarna, bredda samtalet
och göra fler människor delaktiga.
Välkomna till STUDIO Meetingpoint under Almedalsveckan! Det blir fem dagars omtag och nytänkande
för det som skulle ha tagit plats i Visby.
Er röst gör fortfarande skillnad – och vi hjälper er
gärna hela vägen.
Kontakta mig för mer information!
Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings
Telefon: 070-992 80 48
Mail: yasemin@altitudemeetings.se

