VIRTUĀLI UN HIBRĪDI SANĀKSMJU RISINĀJUMI
Mēs Jums palīdzēsim organizēt jebkura veida tiešsaistes pasākumus, sākot no nelielām prezentācijām un semināriem līdz
pat liela mēroga konferencēm un sanāksmēm, nodrošinot profesionālu pasākuma norisi gan klātienes, gan arī tiešsaistes
pasākuma dalībniekiem. Radisson Meetings sniegs virtuālu funkcionalitāti ikvienam Jūsu pasākumam!

KO MĒS PIEDĀVĀJAM?
Pilna servisa pakalpojumu vienuviet - telpas, tehnisko
nodrošinājumu, ēdināšanu, vienu piegādātāju un kontaktpersonu
visam, kas Jums nepieciešams.

KĀDĒĻ IZVĒLĒTIES MŪS?
Vairāk kā 15 gadus liela pieredze virtuālo pasākumu
rīkošanā, zinoši un profesionāli speciālisti.

Lielāko ekrānu (12mx4m) studijas pasākumu risinājumiem.

Individuāla pieeja katram klientam, dažādi pasākumu
risinājumi atbilstoši budžetam.

Iespēju vienlaicīgi izmantot līdz pat 10 dažāda izmēra paralēlām
hibrīd vai virtuālā pasākuma iekārtojuma telpām.

Bezmaksas tiešsaistes konsultācija par tehniskiem
risinājumiem Jūsu pasākumam.

“Zoom” un “Slido” platformas bez papildus maksas.

Profesionāli padomi Jums piemērotākā virtuālā pasākuma
veida izvēlei.

Atbilstoši Jūsu vēlmēm, strādāt ar jebkuru citu Jūsu izvēlēto
virtuālo pasākumu platformu.
Fleksibilitāti pasākumu nodrošināšanai jebkurā situācijā
un apstākļos.

Droša vide pasākuma rīkošanai, stingri ievērojot SGS
“Sanāksmju un pasākumu drošības protokolu”.

Radisson Meetings lojalitātes programma papildus bonusiem.
Visi pasākumi ir oglekļa emisiju ziņā neitrāli.
Ērta atrašanās vieta un viegla sasniedzamība.

IZVĒLIETIES SEV PIEMĒROTĀKO VIRTUĀLO PASĀKUMU
Atkarībā no Jūsu vajadzībām, dalībnieku skaita, budžeta un tehniskā nodrošinājuma prasībām,
piedāvāsim Jums visatbilstošāko virtuālā pasākuma veidu.
PASĀKUMA VEIDS

PASĀKUMA TIPS

DALĪBNIEKU SKAITS

APRĪKOJUMS UN PAKALPOJUMI

CENA*

Studija Omega

Konference

Iesakām no 300 un
vairāk attālinātiem
dalībniekiem un
skatītājiem

Ekrāns 12x4m,
skatuve (12x3m), tribīne,
skatuves konstrukcijas un dekorācijas,
studijas prezentāciju aprīkojums,
straumēšanas aprīkojums,
attālinātās sapulces aprīkojums, audio
aprīkojums un mikrofoni,
gaismu aprīkojums,
video kameru operatori,
video ieraksts,
audio operators,
ekrāna un video attēlu operators,
nepieciešamā programmatūra.

Pilna diena 2900.00€
Puse dienas 2300.00€

Hybrid

Konfernce
Prezentācija
Seminārs

Iesakām no 50 līdz 300
attālinātiem dalībniekiem
un skatītājiem

Stacionārie ekrāni un projektori,
tribīne,
studijas prezentāciju aprīkojums,
straumēšanas aprīkojums,
attālinātās sapulces aprīkojums,
audio aprīkojums un mikrofoni,
gaismu aprīkojums,
video kameru operatori,
video ieraksts,
audio operators,
ekrānu un video attēlu operators,
nepieciešamā programmatūra.

Pilna diena 2470.00€
Puse dienas 1880.00€

*Visas cenas norādītas ieskaitot PVN

PASĀKUMA VEIDS

PASĀKUMA TIPS

DALĪBNIEKU SKAITS

APRĪKOJUMS UN PAKALPOJUMI

CENA*

Webinar

Prezentācija
Apmācības

Iesakām līdz 50
attālinātiem dalībniekiem

Stāvgalds,
stacionārais ekrāns un projekotrs,
webinar prezentāciju aprīkojums,
audio aprīkojums un mikrofoni,
tehniskais asistents,
nepieciešamā programmatūra.

Pilna diena 875.00€
Puse dienas 687.50€

Web sapulce

Sapulce

Iesakām līdz 10
attālinātiem dalībniekiem

Sapulces galds,
stacionārais ekrāns un projektors,
web sapulces prezentāciju aprīkojums,
skaņu sistēma,
tehniskais asistents,
nepieciešamā programmatūra.

Pilna diena 610.00€
Puse dienas 440.00€

Zoom room

Sapulce

Iesakām līdz 6
attālinātiem dalībniekiem

Sapulces galds,
2 TV ekrāni,
Logitech Meetup platleņķa kamera,
web sapulces prezentāciju aprīkojums,
nepieciešamā programmatūra.

Pilna diena 240.00€
Puse diena 190.00€

Hybrid room

Ofiss (premium klases
numurs, ar modernu
biroja aprīkojumu)

Wi-Fi savienojums, savienojamība ar
otro ekrānu, bezvadu tastatūra un
pele, stacionāri biroja piederumi,
HDMI un portatīvais USB mezgls,
lādētājs un adapteri,
pārnēsājams Bluetooth skaļrunis.

9:00-18:00 69.00€
24h 118.00€

*Visas cenas norādītas ieskaitot PVN
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