
Stockholms mest kompletta och centralt belägna arena för att nå ut med 
budskap digitalt. Våra nyckelfärdiga studios är anpassade för streaming av 
alla typer av mötes- och eventformat, från det stora till det mindre.
Välkommen hit för att sända årsstämmor, konferenser, föreläsningar och 
kundevent på valfri online-plattform. Skapa engagemang genom skärmen 
med appar för deltagarinteraktivitet och få expertrådgivning i digital 
mötesstruktur. 

I vår största lokal, Event Large, sänder du framträdanden 
från scen med vår spektakulära, högupplösta 12 meters 
LED-skärm som fond. I Event Small, som vi skräddarsytt 
för det digitala formatet, får du tv-känsla och varvar 
presentationer, samtal och interaktivitet. Studio 1-5 är 
utrustade för de mindre videomötena och i vår podcast 
studio spelar du in och sänder intervjuer, samtal och
information. 

Välkommen till At six StreamHub

Scen, samtal, möte och Pod

Digitala möten kräver delvis andra tekniska lösningar än 
event med deltagarna närvarande i person, t.ex. kameror, 
streamingutrustning och appar för interaktivitet. För att 
göra det enkelt för dig som mötesorganisatör har vi iord-
ningställt all teknik som behövs så att du kan fokusera på 
ditt innehåll och budskap. När du är redo vrider vi på 
nyckeln och sändningen är igång! 

Nyckelfärdig teknik
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Från vår skräddarsydda studio sänder du ditt event online 
till deltagare runt om Sverige och världen.

All teknik du behöver för att nå ut med ditt budskap digitalt 
�nns förberedd på At Six StreamHub.



Våra studios är startklara för ditt digitala möte och event men har även en stor flexibilitet i utformning och 
tilläggstjänster. Vi ser fram emot att få berätta mer och skräddarsy en lösning som passar dig.

Varmt välkommen till At Six StreamHub!

Skräddarsydda lokaler och tekniklösningar
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För att engagera dina deltagare genom deras skärmar bör 
du strukturera ditt digitala event lite annorlunda än när det 
sker framför närvarande publik. Presentationer bör kortas 
ned och varvas med intervjuer, samtal och deltagar-
interaktivitet. En bra tumregel är att tänka mer studio-
program i TV än event på scen. För att du effektivt ska nå ut 
med ditt budskap erbjuder vi rådgivning av experter på 
digital kommunikation och mötesstruktur. 

Digital mötesstruktur

Hotell At Six har infört långtgående hygien- och städrutiner i linje med Världshälsoorganisationens riktlinjer

• Separat entré till alla konferensfaciliteter vid Brunkebergstorg 2, eventkunder behöver ej gå via hotellet.

• Konstant och noggrann städning av samtliga ytor med desinfekterande rengöringsmedel.

• Kontinuerlig rengöring av dörrhandtag, teknik och toaletter.

• Teknik som exempelvis mikrofoner rengörs regelbundet med desinfekterande rengöringsmedel.

• Personal är friska och feberfria. Om någon medarbetare känner sig otrygg eller har minsta symptom stannar vi hemma.

• Alla medarbetare håller kontinuerlig handhygien och håller gott avstånd mellan kollegor.

• Handtvål och handsprit �nns tillgängligt i alla utrymmen för gäster och personal.

• Mat- och dryckeshanteringen har anpassats till rådande säkerhetsrekommendationer.

På At Six StreamHub får du hjälp att utforma ditt digitala 
event så det engagerar och effektivt förmedlar ditt 
budskap.

events@hotelatsix.com

Info@mevida.se

Teknikleverantör:Möten & Events:

+46 (0)8 578 828 82


