Webbmöten med glädje
Enkelt, smidigt, professionellt

Behöver du en internetlösning 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 möten.
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-presentationen se ut? Hur skapar man interaktivitet?
Med vår hjälp säkrar du att du når dina mål med ditt digitala möte.
Och att dina budskap går igenom skärmen.

Vi har delat upp våra erbjudanden i tre kategorier.
Naturligtvis skräddarsyr vi alltid lösningarna utifrån just ditt behov.
Kontakta oss för mer information eller bokning.
Vi hjälper dig hela vägen!

Vi är proffs på interaktivitet, fördjupning och innehåll som skapar
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.

Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings

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

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

STUDIO
För den riktiga tv-studiokänslan
med många möjligheter!
Pris (inkl. lokal) från:
Heldag: 70 000 kr ex. moms
Halvdag: 48 000 kr ex. moms
• Upp till 800 deltagare
• 2 kameror
• Ljud- och ljustekniker
• Bildproducent
• Digital moderator
• 2 scener/miljöer
• Scenografi
• Streaming/inspelning

MEGA
För konferenser och möten med
mycket föreläsning och samtal!
Pris (inkl. lokal) från:
Heldag: 50 000 kr ex. moms
Halvdag: 38 000 kr ex. moms

• Upp till 800 deltagare
• 1 kamera
• Ljud- och bildtekniker
• Digital moderator
• Scenografi, streaming och inspelning
• Projektledning av innehållet
• Möjlighet till presenter-view
• Streaming/inspelning

