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DISTANSMÖTEN
STUDIO
I en tid när de fysiska rummen inte
längre är tillgängliga öppnas möjligheter
att skapa de digitala.

SERVICE

THE OPANY

På hotellet finns alla tänkbara
bekvämligheter och faciliteter att
tillgå. Vi bemannar studion med våra
serviceinriktade tekniker som
garanterar driftsäkerhet under
evenemanget.

Vår studio är fullt utrustad för att
genomföra videokonferenser och även
streamingevent, webbinar och vanlig
konferensverksamhet. Perfekt för
årsmöten på distans, kvartalsrapporter,
produkt-presentationer och presskonferenser.
I Studion finns två kameror, ljud, ljus
samt en högupplöst LED-skärm som
mäter 2x3.5m. Möjlighet till egen
branding finns, men ett neutralt manér
ingår.
Du kan välja att gå live direkt via era
sociala kanaler eller spela in och visa vid
senare tillfälle. Vid sändning mixar vi in er
presentation och kamerabild i en PiP
(Picture in Picture).
Studion är byggd på Elite Hotel
Academia i Uppsala som ligger i
toppläge precis intill Uppsala
Centralstation och busscentral — mitt i
stan!

SCENARIO
Vi går igenom en svår period. Bussar och
tåg går tomma, skolsalar och kontor
ekar av tystnad och tiden saktar in —
men för att världen inte helt ska stanna
behöver vi fortfarande mötas, utbyta
idéer, dividera och inte minst skratta
och le tillsammans. Det är det som gör
oss mänskliga. Det har aldrig varit så
viktigt med kommunikation som nu.
Därför har Elite Hotel Academia
Uppsala, tillsammans med Scenteknik
AVL AB startat en streamingstudio på
hotellet mitt i city — För att ge
möjligheten för människor att fortsätta
mötas och skapa.

SÄKERHET
För oss är säkerheten för er och vår
personal det absolut viktigaste i denna
situation.
All personal är frisk och feberfri.
Lokalen blir återkommande rengjord.
Alla kontaktytor rengörs mellan
sändningarna.
I studion finns tillgång till
desinfektionsmedel.
Vi genomför ett rutinmässigt arbete
för att säkerställa att arbetsmiljön
hålls säker och hälsosam för alla.

TEKNISK SPECIFIKATION
VIDEO:
2x3,5m högupplöst LED-vägg
2st kameror
Playout- och streamingkit som hanterar
både envägs- och tvåvägskommunikation
med ljud och bild.
LJUS:
Programmerbart miljöljus
Frontljus
LJUD:
Små diskreta studiohögtalare för
medhörning
4 kanaler trådlöst mikrofonsystem
Ljudmixer
DEKOR:
Möjlighet för specialiserad branding finns

KONTAKT
Tveka inte att kontakta oss när du vill
boka eller har andra frågor.

PRIS
Streaming:
från 20 000kr
Videokonferens:
från 9 000kr
Alla priser är ex moms

Markus Ettemo
070 833 83 37
markus@scenteknik.se
Erik Waardahl
070 960 46 50
erik@scenteknik.se

