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Lindholmen Conference Centre

| Lindholmen
Konferenshall, kapacitet 600 personer i biosittning
I priset för Lindholmen Konferenshall ingår projektor, projektorduk, konferensljud
och ljus samt tekniker.

Projektor
1 FHD projektor 8 000 ANSI, 1900x 1200 WUXGA.
Dator ansluts med VGA och HDMI anslutning. Tag med datorns Mini DisplayPort – VGA/HDMI adapter.

Projektorduk
Bildyta 16:9 1280 x 720: 5 x 2,9m, 4:3 1024 x 768: 4 x 2,9m.
Dukstorlek 5,25 x 3,75 m.

Ljud som ingår i Lindholmens Konferenshall:
Lindholmen Konferenshall är utrustad med ljudsystem som täcker hela lokalen
anpassat för tal och musik. 3 st. trådlösa headset samt 1 trådlös handhållen
mikrofon.

Ljus som ingår i Lindholmens Konferenshall:
Frontljus 4 Profiler
Främre tross: 12 LED spotlights
Sidor scen: 4 Frontljus till bl.a. talarstol

Professionell Konferenstekniker
Vänligen notera att endast vår tekniker har tillstånd att sköta vår bild, ljud &
ljusanläggning. 10 timmar ingår vid hyra av Hallen, därefter debitering per timme.*

Utöver detta kan vår tekniker hjälpa er att forma ert evenemang efter era
önskemål. Vi hjälper Er oavsett storlek på ert evenemang, konferens för 2-1000
personer, middag med underhållning, scen, ljud, ljus, vi har lösningen för er!
Kontakta oss med era önskemål så tar vi fram en specifik offert åt er.

*Det tillkommer 1 timme före och 1 timme efter konferensen för iordningställande av lokal och teknisk
hjälp. Minsta debitering är 4 timmar.
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| Pascal
Max kapacitet 150 personer i biosittning
I priset för Pascal ingår FHD 6000 ANSI projektor, 3m bred duk, ljudsystem
anpassat för tal och bakgrundsmusik inklusive två trådlösa headset.
VGA och HDMI anslutning. Tekniker ingår ej.

| Tesla
Max kapacitet 60 personer i biosittning
I priset för Tesla ingår FHD 4200 ANSI projektor, 3m bred duk, ljudsystem
anpassat för tal och bakgrundsmusik inklusive ett trådlöst headset.
VGA och HDMI anslutning. Tekniker ingår ej.

| Kelvin
Max kapacitet 50 personer i biosittning
I priset för Kelvin ingår FHD 4200 ANSI projektor, 3m bred duk,
Ljudsystem anpassat för tal och bakgrundsmusik inklusive ett trådlöst headset.
VGA och HDMI anslutning. Tekniker ingår ej.

| Newton
Newton, kapacitet 24 personer
I priset för ledningsrummet Newton ingår FHD 3 500 ANSI projektor,
2m bred duk samt ljudutrustning. Tekniker ingår ej.

| Coulomb, Ampere, Watt, Volt
Kapacitet 8-10 personer i styrelsesittning
I priset ingår LG 65" skärm UH650V 4K, HDMI anslutning, Whiteboardtavla
2m bred x 1m hög, samt ljudutrustning. Tekniker ingår ej.

| Joule
Kapacitet 8-10 personer i styrelsesittning
I priset ingår SONY 65" skärm, VGA och HDMI anslutning, Whiteboardtavla
2m bred x 1m hög, samt ljudutrustning. Tekniker ingår ej.
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| Videokonferens 2600 kr/dag (2100 kr halvdag)
Newton
Life Size – team 220

- Möjlighet till flerpartsmöte för upp till 4 parter
- Full HD
- Dubbla skärmar

| Personlig skyltning av er sal
Ni har möjlighet att översända logotyper, program eller liknande som kan visas
utanför er konferenssal.

Skärmarna utanför konferenssalarna mäter 1920 x 1080 punkter
(stående skärm)

Skärmarna utanför Lindholmen Konferenshall mäter 1920 x 1080 punkter
(liggande skärm). De kan endast bokas tillsammans med Lindholmen Konferenshall

Vi önskar er information i JPG format senast 3 arbetsdagar innan Er konferens
Kontakta oss för mer information!

| Utställning
Utställningsplats 1600 kr/st/dag
I priset ingår 1 bord med vit linneduk, 1 stol, strömkabel med max 500w

Utställningsplats liten 600 kr/st/ dag
I priset ingår ett ståbord samt strömkabel, max 500w

| Digitala vepor
Vid scenen på Lindholmen Konferenshall finns det två dukar vid sidan av den stora
presentationsduken. Här kan ni lägga upp er logotyp, program, kamerabild eller
liknande. Bildyta 16:9 2,15 x 1,2m, 4:3 2,3 x 1,7.
Kostnad tillkommer, kontakta oss för mer information

| Vepor & Talarstol
Om ni önskar hänga vepor som back drop på scen skall dessa mäta:
Höjd 3 meter, bredd 1,30cm
Om talarsolen önskas kläs med egen logotype skall denna mäta:
Höjd 1,10 meter, bredd 60cm

Downlights – Ljussättning av väggar och scen i valfri färg. PPF
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| Teknik
Bärbar PC eller MAC
Clicker, trådlös presentatör
Medtittarskärm till föreläsare 27", 47" eller 60"
47" och 60" skärmar på stativ för visning av program och till utställningar

Enkel VGA switch vid byte av 2 datorer vid talarstol
Scaler vid växling av flera datorer för presentationer, filmer och loggor etc.

Nedräkningsklocka, Fungerar både som nedräkning och uppräkning av

minuter och sekunder. Display ändrar färg när tiden börja rinna ut.

Telefonkonferens med högtalartelefon (tvåparts) 350 kr/dag (275 kr halvdag)
Mobiltelefonhybrid, för tvåpartssamtal med moderator och publik PPF
Event Videokonferenssystem PPF

Bosch Kongressmikrofonsystem PPF
Tolkutrustning med eller utan tolkbås. PPF
Kameradokumentation av föreläsning PPF
Mentometersystem PPF

Extra projektor Från 750 kr/st
Eventprojektor 10 000 - 20 000 ANSI PPF
Extra duk Från 300 kr/st
Lampor Från 150 kr/st
Komplett teknik till underhållning PPF

Dedikerad tekniker, (minimum 4 timmar ) 500 kr/timma
Vänligen notera att endast vår tekniker har tillstånd att sköta vår anläggning.

Avskärmningsdraperi (gäller Lindholmens konferenshall) 3 500 kr

| El
El framdraget till monterplats inklusive grenuttag. Max 500W. Från 300kr/st
El 380V/3-fas 63A 3 200 kr/uttag/dag
El 380V/3-fas 32A 2 200 kr/uttag/dag
El 380V/3-fas 16A 1 500 kr/uttag/dag

Notera dock att all utrustning behöver förbeställas i god tid innan ert arrangemang.

Vi ansvarar inte för inhyrd utrustning.
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| Övrigt

Blomsterarrangemang pris från 800 kr
Registreringsbord 150 kr/st
Ståbord för mat & mingel 320 kr/st
Vakt (behovet bedöms inför varje enskilt arrangemang) 600 kr/tim/vakt
Namnbrickor 12 kr/st

| Önskemål
Kontakta oss gärna och berätta om Era önskemål, vi skräddarsyr ert arrangemang
tillsammans med er och tar gärna fram en offert efter
era specifika önskemål.

Välkommen till Möjligheternas hus!


