EVENTTJÄNSTER
Vi skapar rätt kommunikationslösning för varje event.

TELIA EVENTTJÄNSTER
Eventtjänster erbjuder lösningar för en stabil kommunikation för både stora och små event. Under eventet säkrar vi tekniska funktioner så att funktionärer, besökare och press kan ringa, streama film, surfa och dela med sig i sociala medier.
Med Telias infrastruktur i ryggen och en skräddarsydd kommunikationslösning för ditt event, kan du som arrangör lita på
att tekniken fungerar under hela eventet.
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DET NYA SÄTTET ATT
KOMMUNICERA PÅ EVENT

SE TILL ATT KUNDERNA
KAN KOMMUNICERA

Idag ställer människor nya krav på ett event. De flesta har
en smartphone eller surfplatta och är vana vid att kunna
följa händelseförloppet live och på nätet samtidigt. De hämtar information, ser resultat och följer tävlingsdeltagare via
hemsidor eller speciella appar. Det kräver snabb rapportering i press och media. Därför är våra lösningar anpassade
så att deltagare, funktionärer, partners, press och media
kan få en stabil och störningsfri kommunikation.

Som arrangör är det viktigt att möta det stora kommunikationsbehovet. Det som sker live är fortfarande i fokus, men
idag är det lika viktigt att det finns möjlighet att dela med
sig av sina upplevelser och delta i viktiga samtal, kommentarer och diskussioner på Twitter, Facebook och i andra
sociala medier.

TRYGGHETEN MED TELIA
Ett event i tiden kräver en kommunikationsstruktur som gör det möjligt för många att kommunicera på en begränsad yta
under en kort tid.
Lösningen kan vara tillfälliga accesser, uppkopplingar, dragning av fiber, hyra av routrar eller det som krävs för att all kommunikation för press, gäster, deltagare och publik ska fungera samtidigt, snabbt och tillförlitligt.

FRÅN STORT TILL SMÅTT
Telia har haft förtroendet att arrangera några av Sveriges största event: tv-sänt bröllop, kända musikfestivaler, viktiga hockey-, alpina- och längdskidtävlingar. Men vi har även skapat lösningar som gjort kommunikationen bättre på många mindre
event.
Arrangörerna har fått publicitet på nätet och i pressen tack vare att publik, media och gäster kunnat utnyttja allt från tv-kameror till smartphones och surfplattor.

ALLA OMRÅDEN KAN BLI EVENTOMRÅDEN
Under ett event använder och förstärker vi infrastrukturen och får kommunikationsstrukturen att fungera oavsett om det är i
en arena, en byggnad, mitt i skogen eller på ett avgränsat område i stan. Att Telia är marknadsledare och har ett innovativt
samarbete med de största aktörerna i Sverige ger oss förutsättningarna som krävs för att arbeta med eventlösningar i hela
landet, både på små och stora orter.
För större event kan vi behöva dra en tillfällig fiberkabel medan ett mindre event kanske endast kräver tillfällig acces till fast
eller mobilt nät, extra antenner eller routrar.

UNIKA LÖSNINGAR
Vi på Telia närmar oss varje event som konsulter och skräddarsyr den tekniska lösning som passar budget och mål bäst.Vi
kan sköta hela eventet med projektledning, installation, drift, övervakning och nedmontering. Det går även att hyra utrustningen som behövs och göra allt själv, eller att få hjälp med de delar som just ditt event behöver. Telefonsupport ingår alltid,
och som extra tjänst kan ni få personlig support på plats under hela eventet.

HÄR NÅR DU OSS:
www.telia.se/eventtjanster
event@teliacompany.com

CHECKLISTA FÖR DITT EVENT

När du ska arrangera ett event tveka inte att höra av dig till oss med frågan;
hur kan jag försäkra mig om att kommunikationen fungerar för alla som är
där?

Kan dina besökare ringa, surfa och dela med sig i sociala medier?
Kan din räddningstjänstpersonal kommunicera med varandra?
Har du support vid tekniskt fel under eventet?
Känner du dig trygg med de tekniska delarna kring ditt event?
Har media möjlighet till liverapportering?
Fungerar din eventapp?
Kan dina partners ta betalt via betalterminaler?
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Kan besökare följa eventet online?

