
VI GÅR HELHJÄRTAT IN FÖR ATT DU SKA 
LYCKAS MED DITT MÖTE I ALMEDALEN

Agera Kommunikation har varit med på resan från en Almedals-
vecka med ett tiotal evenemang till de senaste årens över 3500. 
Vi har sett vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi vet 
vilka möjligheter som finns och hur fallgropar undviks. 

2017 skapar vi återigen de mötesplatser vi alltid längtat efter 
under Almedalsveckan – Strandgatan 34 och 30. Om Donners 
plats är Almedalens hjärta så är Strandgatan Almedalens lunga. 
Tillräckligt nära för att vara en självklar del av Almedalen, men 
med tillräckligt avstånd från bruset och konkurrensen om 
mottagarens öra. En mötesplats där dina besökare får både puls, 
lugn och möjlighet att verkligen lyssna på ditt budskap.

Tillsammans med våra kunder skapar vi helhjärtade evenemang 
med omsorg i varje detalj. Du väljer om du vill ha oss med i pla-
neringen från från början eller om vi ska kliva på längs vägen.

IDÉN MED MÖTET

MÅL OCH INNEHÅLL
Tillsammans säkerställer vi att du går  

i mål med ditt möte genom att skapa de 
förutsättningar som krävs. Det handlar 
både om innehåll samt praktiska och 

tekniska detaljer.

UPPNÅ BÄSTA EFFEKT 
Genom oss kan du boka föreläsare, 

moderator, talarträning, underhållning 
och planering av workshop. Vi kan även 

hjälpa dig att samordna ert möte med andra 
aktörer för att uppnå bästa möjliga effekt.

IDÉ OCH PLANERING
Släpper du in oss på idéstadiet kan  
vi leda planeringsprocessen i rätt  

riktning från början. 

EVENTET
Under eventet finns en värd från oss med dig hela vägen och 
som stöd för medverkande och deltagare. 

Genom vår samarbetspartner Strand Hotel, hjälper vi dig att 
boka eventuell dryck och förtäring. Ett brett utbud erbjuds 
från enklare fika till mingeltallrikar med inhemska gotländska 
delikatesser.

FAKTA STRANDGATAN 34
• Yta cirka 175 kvm med seminariedel och lounge
• Maxkapacitet 100 personer sittande
• Basutförande 40-100 sittplatser utöver loungedel 
 med plats för cirka 30 sittande

FAKTA STRANDGATAN 30
• Yta cirka 100 kvm med seminariedel och lounge
• Maxkapacitet 60 personer sittande
• Basutförande 20-60 sittplatser utöver loungedel 
 med plats för cirka 10 sittande
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PLATSEN
Under Almedalsveckan erbjuder vi möten på två platser några 
minuters promenad bort från bruset vid Donners plats. 
En större, Strandgatan 34 (1), och en mindre, Strandgatan 30 (2).  
I vårt evenemangspaket Bas ingår det som behövs för att genom-
föra ett traditionellt seminarium; scen, basteknik, grundmöblering 
samt mingelyta. Platsen kan abonneras under en heldag eller i 
kortare pass. 
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KONTAKT
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VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS FÖR FRÅGOR 
ELLER FÖR ETT FÖRUTSÄTTNINGSLÖST MÖTE!

Projektledare Marcus Höök svarar på 0705–47 74 25 eller på marcus@agerakommunikation.se.


