
Ystad Summit 2023

Altitudepaketet - lokal, teknik och råd för ett lyckat evenemang!

Allt du  behöver för  ett lyckat evenemang

Tillsammans med Altitude Meetings, en av regionens 
främsta aktörer inom mötesindustri med inriktning på 
viktiga samhällsfrågor, har Ystad Summit tagit fram ett 
smidigt paket för arrangörer. I grundpaketet ingår allt 
som behövs för ett intressant och framgångsrikt  
evenemang, till ett fast pris.

Altitude Meetings kommer att ha en central roll som 
programsamordnare och innehållskoordinator före och 

under Ystad Summit. Uppgiften är att hålla ihop evene-
mangen och skapa ett bra program som är intressant, 
relevant för många och som lyfter de frågor som behö-
ver lyftas i södra Sverige och Östersjöregionen.

Altitude Meetings kommer också att finnas tillgängliga 
för att stötta arrangörer att lyckas med sina evenemang 
konkret genom rådgivning och utformning av innehåll. 
Här kan du läsa mer om Altitudepaketet.

Altitude grundpaket Tilläggstjänster

Kontakta oss för mer information:
Sofie Granath, Altitude Meetings
Telefon: +46 (0)707 41 21 99
sofie@altitudemeetings.se
ystadsummit.se

Allt ni behöver för att skapa ett framgångsrikt  
evenemang under Ystad Summit:
• 45 min slot som publiceras i programmet  
 på www.ystadsummit.se
• Tekniskt utrustad lokal med projektor/skärm med  
 HDMI, mikrofoner, högtalare och tekniker i rummet.
• 30 min möte med Altitude Meetings för att hjälpa er  
 forma upplägg och innehåll.
• Koordinator som är er kontaktperson inför och under 
 eventet. Koordinatorn är på plats i lokalen och  
 introducerar er programpunkt och välkomnar er och  
 kan hjälpa till med frågor från publiken.
• Marknadsföring i alla våra kanaler, inklusive våra   
 samlingsevent på Facebook och LinkedIn.
• Mediekit med text och bild om ditt seminarium  
 som gör det lätt för dig att sprida informationen  
 till din publik.

Grundpaket: 25 000 SEK ex moms

Har du andra behov eller önskemål så kan Altitude  
Meetings också hjälpa er med:
• Workshop - forma och sätt ditt innehåll, 1,5 h
 15 000 SEK ex moms
• Moderering av er programslot
 20 000 SEK ex moms
• Talarcoaching - inviduell coachning 2h  
 + inspelad föreläsning. 
 10 000 SEK ex moms

Streaming
Vissa av lokalerna är utrustade med full studioteknik. Som 
gör det möjligt att livestreama och få tillgång till inspelning 
av er programpunkt för spridning efteråt. Alla som köper 
till streaming kommer få en länk i sin programpunkt som 
markerar att det går att följa seminariet digitalt. Detta ingår:
•  Lokal utrustad med 2 kameror, möjlighet att visa  
 PPT/menti och ha med talare på länk, 4 headset,  
 2 handmickar och frontljus.
• Koordinator som är er länk till teknikerna, samlar in ert  
 material och ser till att teknikerna har ert körschema  
 för er programslot.
• Digital facilitator som hanterar talare, sköter  
 publikinteraktion och chatt.
• Proffsig livesändning via Vimeo som går att bädda  
 in på er hemsida.
• Video som ligger kvar på Vimeo och som  
 går att se i efterhand.
• Videofil och sparad chatt att publicera var du vill.
Ni som arrangör av programpunkten ansvarar för att alla 
som är med i programmet har godkänt att bli filmade och 
att filmen sparas på Altitude Meetings Vimeo konto.

Kostnad: Offereras enligt önskemål


