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att det blir en naturlig del av framtida Almedalsveckor.
APTV erbjuder nu våra Almedalen Play – paket till alla
som vill delta i årets Almedalensvecka. Vi har studios i
olika storlekar på Regeringsgatan 85, mitt i Stockholm.
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ALMEDALEN PLAY
SPECIFIKA ANPASSNINGAR
Då årets Almedalsvecka bara pågår i 4 dagar har vi skapat ett schema för en timme livestreaming som skapar utrymme för så många kunder som möjligt. Vårt schema börjar
dagen innan och slutar dagen efter Almedalsveckan, dvs. i 6 dagar.
Om behovet finns kan man boka flera sammanhängde tider.
Övriga tider bokas studiorna som vanligt i hel eller halvdagar.

TIDER
Viktigt att tänka på är att tiden man bokar är sändningstid. Förberedelserna inför att
streama börjar en timma innan bokad tid.
Studio B streamar varannan hel timme med början 09.00 från 3/7 till 8/7.
Tiderna som kan bokas är 09.00, 11.00, 13,00, 15.00, 17.00, 19.00 och 21.00
Studio C streamar varannan hel timme med början 10.00 från 3/7 till 8/7.
Tiderna som kan bokas är 10.00, 12.00, 14,00, 16.00, 18.00, 20.00

RIKSDAGSPARTIERNAS SCHEMA I ALMEDALEN
Har nedan ser ni schemat för riksdagspartierna och vem som talar.
Vill ni anpassa era tider efter schemat så måsta ni boka era live-streamtider hos oss i
god tid.
Söndag 4 juli
11.00 Vänsterpartiet - Nooshi Dadgostar
19.00 Kristdemokraterna - Ebba Busch
Måndag 5 juli
11.00 Liberalerna - Nyamko Sabuni
19.00 Sverigedemokraterna - Jimmie Åkesson
Tisdag 6 juli
11.00 Centerpartiet - Annie Lööf
19.00 Miljöpartiet - Märta Stenevi
Onsdag 7 juli
11.00 Socialdemokraterna – Stefan Löfven
19.00 Moderaterna - Ulf Kristersson
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LIVE STREAM I STUDIO B
STUDIO B – 20 KVM
Exempel bild över live stream i studio A,
upplägget varier beroende på produktion.

Pris för streaming under Almedalen Play
1 timmes förberedelse, upp till 1 timmes streaming med live chat:
9 500 SEK.
1 timmes förberedelse och upp till 1 timmes streaming med Zoommöte:
11 000 SEK
Pris av förinspelning av material som kan sändas under Almedalsveckan
½ dags studiotid: 12 000 SEK
1 dags studiotid: 18 000 SEK
Räkna med att en halvdags studiotid ger upp till 2 timmars sändningstid.
Hur går det till
Upp till tre deltagare, finns behov av fler deltagare så måste vi titta på detta individuellt.
Deltagarna sitter i Fåtöljer med soffbord alternativt ståbord med eller utan barstolar.
Hela bakre väggen är en digital projektion som kan visa bakgrundsbilder eller
bakgrundsfilmer samt loggor och information m.m.
Vid streaming sköts produktionen av en tekniker och en bildproducent med 2–3
kameror. Vid förinspelning sköter en bildproducent hela produktionen. Vi har skapat
detta upplägg för att så många som möjligt ska få chansen att delta i digitala
Almedalsvecka. Studiorna kommer att ha en standarduppsättning rekvisita som används
hela veckan. Vid förinspelningar av material kan studiorna anpassas en del efter
kundernas önskemål.
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VLOGCAST/ PODCAST I STUDIO B
STUDIO B – 20 KVM
Exempel bild över Vlogcast/Podcast i studio A,
upplägget varier beroende på produktion.

Pris för streaming under Almedalen Play
1 timmes förberedelse och upp till 1 timmes live Podcast: 3 000 SEK
1 timmes förberedelse och upp till 1 timmes live Vlogcast: 5 000 SEK
Pris av förinspelning av material som kan sändas under Almedalsveckan
½ dag Podcast inspelning: 7 500 SEK
½ dag Vlogcast inspelning 10 000 SEK
Hur går det till
Upp till 6 deltagare ett bord med upp till 6 stolar alternativ kan ståbord används vid upp
till 3 deltagare.
En tekniker bistår hela tiden men man sköter sin Podcast och Vlogcast själv via ett enkelt
specialanpassat podcasat-mixerbord och en laptop.
Hela bakre väggen är en digital projektion som kan visa bakgrundsbilder eller
bakgrundsfilmer samt loggor och information m.m.
Vlogcast filmas med 1 kamera.
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LIVE STREAM I STUDIO C, INSPELNING I STUDIO A
STUDIO C – 40 KVM
Exempel bild över live stream i studio A,
upplägget varier beroende på produktion.

Pris för streaming under Almedalen Play
1 timmes förberedelse och upp till 1 timmes streaming med live chat:
9 500 SEK.
1 timmes förberedelse och upp till 1 timmes streaming med Zoommöte:
11 000 SEK
Pris av förinspelning av material som kan sändas under Almedalsveckan (Studio A )
½ dags inspelning: 15 000 SEK
1 dags inspelning: 22 000 SEK
Hur går det till
Samma upplägg som i studio B.
Skillnaden är att vi här använder två stycken 75 tums ledpaneler för bakgrunder, loggor
och information m.m.
Studion kommer att ha en standarduppsättning rekvisita som används hela veckan. Vid
förinspelningar av material kan studiorna anpassas en del efter kundernas önskemål.
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LIVE CHAT
Ni kan använda en live chat när ni streamar, lösning för detta anpassa efter vilken teknik
ni vill använda /eventuellt använder idag. Man vill kanske även att chaten fortgår en viss
tid efter färdig stream.

DIGITALA MÖTEN
Våra studios är även anpassade för digitala möten t ex via Zoom. Detta är lite mer
tidskrävande med fler arbetsmoment än vid streaming, därför offereras detta anpassat
till varje kund.

INSPELNINGAR
Det kan vara en bra ide att förbereda och spela in material som sedan visas under
Almedalsveckan. Man kan tex spela in en paneldiskussion vecka innan sedan sända den
vid vald tidpunkt med en efterföljande livechat t.ex.

OM OSS
VÅRT TEAM
APTV grunnades för 23 år sedan och de flesta i vårt team har längre erfarenhet en så i
allt från TV, Internet, streaming, långfilm, teater och konserter m.m.

STUDIOS
Våra studios är fullt utrustade för HD eller 4k inspelningar samt streaming. Vi har
fjärrstyrda kameror, jib-arm, led-skärmar och digitala bakgrunder m.m. utöver våra
Almedalspaket kan vi såklart anpassa produktionen efter era önskemål och budget.

KUNDER
Några av våra tidigare kunder:

APTV

Regeringsgatan 85

111 39 Stockholm

webb: www.aptv.se

e-post: info@aptv.se

tel: +46-(0)70-886 12 37

S T R E A M
Almedalen Play
3:e

j u l i

t i l l

8:e

j u l i

ÖVRIGA PRISER
KAMERAMAN
Extra kameraman/bildproducent vid behov: 6 500 SEK per dag.
Extra kameraman/bildproducent vid behov: 4 000 SEK per ½ dag.

STREAMING TEKNIKER / ZOOMTEKNIKER
Extra streamingtekniker vid t.ex. vid Zoom-möten: 6 500 SEK per dag.
Extra streamingtekniker vid t.ex. vid Zoom-möten: 4 000 SEK per ½ dag.

REDIGERING
Extra kameraman eller tekniker 1000 per timme.
Redigering av inspelat material 900 SEK per timme.
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