
• Digital proffsstudio
• Tekniker
• Digital facilitator (hanterar talare, sköter publik-
interaktion och chatt)
• Marknadens bästa interaktiva eventplattform 
(Hopin) där din publik kan chatta, videochatta 
och mingla 
• Proffsig livesändning via Vimeo som går att 
bädda in på din sajt
• Video som ligger kvar på Vimeo och som 
går att se i efterhand
• Videofil och sparad chatt att publicera var du vill
• Ditt seminarium på officiella Almedalssidan (efter 
godkännande från Almedalsveckan)
• Ditt seminariums namn, tid och dag, samt din 
organisations logotyp i tryckta annonser i 
Dagens Samhälle
• Marknadsföring i alla våra kanaler, inklusive 
Facebook och LinkedIn-event
• Mediekit med text och bild om ditt seminarium 
som gör det lätt för dig att sprida informationen 
till din publik

Istället för i Almedalen är tre dagars livesänd 
samhällsdebatt – från topputrustade studior i 
Malmö och med teknikproffs bakom spakarna.
Välj att göra din livesändning med en prisbelönt 
aktör som kan digital samhällsdebatt!
Vi utsågs till ”Innovativast i Almedalen 2020” 
för vårt nytänkande och är bäst i landet på det vi 
gör. 

Istället för i Almedalen 2021

• nå dina mål och få resultat som gör skillnad 
• få spridning och höras i bruset

Alla våra studioproduktioner sänds till Almedalens 
officiella program. Efter godkännande från Almedals-
sidan (lugn, vi hjälper dig med ansökan!) presenteras 
ditt seminarium på den officiella sidan med länk till 
sändningen. När du ingår i vårt program är du sam-
tidigt del av en större helhet. Vi har Dagens Samhälle 
som mediepartner för andra året i rad och jobbar med 
innehållsspår för att alla seminarier ska kunna dra 
nytta av varandras diskussioner och publik. 

Varje spår leds av en professionell sammanhållande 
moderator från Altitude Meetings som introducerar 
seminarierna. 
Obs: Möjligheter att lyfta andra ämnen finns!
Du deltar på plats från våra topp-studior eller via länk 
hemifrån. 

• Måndag 5/7: Mobilitet/Arbetsmarknad/Demokrati
• Tisdag 6/7: Ekonomi/Klimat/Social hållbarhet
• Onsdag 7/7: Barns rättigheter/Stadsplanering/Hälsa

Boka ditt Almedalsseminarium hos oss! 
Pris: 45 minuter, 30 000 SEK exkl. moms. 

Kontakta mig så berättar jag mer! 
Yasemin Arhan Modéer 
yasemin@altitudemeetings.se 
Telefon: 070-992 80 48

4-7 juli

Mediepartner:

Våra ämnen är: 

Vi hjälper dig att: Allt detta ingår:

Dessutom är vi landets ledande experter på 
innehåll! Vi hjälper dig gärna med:
• att forma och sätta ditt innehåll
• moderering
• talarcoaching
• poddinspelning i vår poddstudio under Almedalen


