Studio National
På övre plan ligger vårt större styrelserum National. Här har vi installerat ett digitalt
mötessystem med fjärrstyrd kamera, anpassade bordsmikrofoner och högtalare för
tydligt ljud, samt projektor och duk. Systemet är godkänt för alla stora plattformar
(zoom, teams, webex etc), och fungerar med alla datorer med ett USB-uttag. Vi föreslår
att du kopplar in din egen dator med den plattform du själv föredrar, men vi kan
naturligtvis hjälpa dig med en nyckelfärdig lösning med länkar till fjärrdeltagarna om du
önskar det.

Studio Pelarsalen
Studio Pelarsalen är vår nyrenoverade studio belägen med egen ingång från David
Bagares gata. Här finns det stora ytor för mingel, garderob samt toaletter för ett
hybridmöte. Det finns en mellanstor scen lagom för upp till 5 deltagare, med 1–2
scenpositioner. Ljusanläggningen är helt anpassad för kameralinsen, där vi har lagt stor
vikt vid ett jämnt ljusflöde för en naturlig bild.
Scenografin består av ett utbud av pallar, fåtöljer, ståbord, sideboards samt bladväxter.
Tekniskt arbetar vi förslagsvis med 2 kameror (bemannade eller fjärrstyrda) samt
separat bild och ljudtekniker.

Studio Stora Salen
Studio Stora Salen är belägen på gatuplan med egen ingång från Regeringsgatan. Här
finns garderob för gäster, många toaletter och stora ytor för mingel mm vid ett
hybridmöte. Här har vi en stor scen med möjlighet till ett antal olika miljöer för talare,
paneler etc. Vi har en avancerad ljusanläggning, där vi lagt stor vikt vid att förutom
scenen även belysa resten av lokalen vid hybridmöten. Ljustekniken är självklart
anpassad för kamerans lins. Vi har ett utbud av olika scenmöblemang i form av ståbord,
sideboards, pallar och fåtöljer.
Tekniskt arbetar vi med förslagsvis 3 kameror (bemannade eller fjärrstyrda), separata
tekniker för alla delmoment som bild, ljud, ljus osv.
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Vi har satt ihop färdiga paket utifrån erfarenhet från vad de flesta kunder efterfrågar.
Självklart kan vi även skräddarsy offerter utifrån specifika önskemål.

Studiopaket National
Lokal:

National

Anpassat för:

Videokonferens

Grundpaket för digitalt möte via Zoom, Teams eller annan plattform
Upp till 12 deltagare runt konferensbord
Digitalt konferenssystem med fjärrstyrd kamera, bordsmikrofoner, konferenshögtalare
samt projektor och duk
Pris från: 6.000 kr

Studiopaket Pelarsalen
Lokal:

Pelarsalen

Anpassat för:

Webbsändning med eller utan publik/gäster

Mellanstor studioyta för 2-5 deltagare
Möjlighet till 1-2 talarpositioner
Möblerat med ståbord, pallar, fåtöljer etc
Digital skärm för presentationer, loggor eller interaktion
2 kameror (bemannade eller fjärrstyrda)
Separata tekniker för länkning, bild och ljud
Professionellt ljus anpassat för kamera
All teknisk utrustning är av professionell studiokvalitet, och uppdaterad till senaste
specifikation
Pris från: Halvdag (8-12 eller 13-17): 55.000 kr, Heldag (8-17): 77.000 kr
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Studiopaket Stora Salen
Lokal:

Stora salen

Anpassat för:

Webbsändning med eller utan publik/gäster

Stor studioyta för 4-8 deltagare
Möjlighet till flera talarpositioner eller paneler
Möblerat med ståbord, pallar, fåtöljer etc
Digital skärm för presentationer, loggor eller interaktion
3 kameror (bemannade eller fjärrstyrda)
Separata tekniker för länkning, bild, ljud samt ljus
Professionellt ljus anpassat för kamera
All teknisk utrustning är av professionell studiokvalitet, och uppdaterad till senaste
specifikation
Pris från: Halvdag (8-12 eller 13-17): 65.600 kr, Heldag (8-17): 95.500 kr

I paketen Pelarsalen och Stora Salen ingår alltid:
4 timmar förberedande arbete och teknisk support
Sändningssida på Nalens digitala plattform

För tillkommande tid debiteras 750 kr/timme
Extra funktioner som lösenordsskydd, reprisering, chattfunktioner etc offereras
separat.
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