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Inbjudan till idéforum:
”Framtidens smarta mötesanläggning”
Datum & tid: Torsdag 1 juni 2017 kl 8.30 – 10.30.
Kaffe/te och frallor finns uppdukat från kl 8.00
Plats: Cloud Nine, Mobile Heights Center, Mobilvägen 10, 223 62 Lund
Arrangörer: Lunds kommun i samarbete med Mobile Heights
Med perspektivet smarta, uppkopplade och digitala framtidslösningar skulle vi
behöva din hjälp i arbetet att ta fram en kravlista på vad framtidens mötesanläggning i
Lund kan innehålla.

Anmäl dig här

Utmaningen
Lunds kommuns roll i arbetet är att ta fram de bästa förutsättningarna för
anläggningen. Vårt fokus är mötesdeltagarens upplevelse i byggnaden. Vi vill skapa en
anläggning där man trivs och vill vara, där besökaren får en inspirerande
helhetsupplevelse.
För att lyckas behöver vi samla in idéer, erfarenheter och samarbetspartner inom
till exempel: teknisk infrastruktur, flöden av människor, belysning, ljud, luft/ventilation,
energi, säkerhet, digitalisering, virtuella möten, uppkopplad teknik,
inomhuspositionering, match-making huset, app för hela byggnaden.

”What’s in it for you?”
Målet för dagen är att vi tillsammans tar fram en kravlista på vad anläggning kan
innehålla för att ge besökaren en inspirerande helhetsupplevelse – med hjälp av
smarta, uppkopplade och digitala framtidslösningar.
Om du deltar får du:
- chans att bli en partner / utförare som får vara med i byggandet
- chans att synas, lyfta fram din kompetens / produkt / teknik
- chans att nätverka och hitta nya samarbeten

Du anmäler dig till eventet via länken nedan. Vi har ett begränsat antal platser, så gör
det direkt - eller senast 23/5.
Vi tänker oss denna morgon som ett idéforum där kreativitet, framtidscenairer och idéer
flödar. Hoppas du vill vara med och skapa framtidens smarta kongressanläggning.
Varmt välkomna!
/ Martina Åkerlund, Lund Convention Bureau
för Lunds kommun i samarbete med Mobile Heights

Anmäl dig här

Att ha med sig i tankarna:
• Informella mötesplatser: Anläggningen ska vara rik på möjligheter till personliga
och informella möten. Barer, sitthörnor, ståplatser, utsiktsplatser och takterrasser är
viktiga element. Möjligheter ska finnas att spana på andra, men också dra sig tillbaka i
mindre grupper för slutna samtal. Tillgängligheten för rörelsehindrade ska vara mycket
god.
• Flexibilitet: Anläggningen måste kunna ha flera parallella arrangemang samtidigt.
Hela kedjan av funktioner behöver anpassas så att arrangemangen kan pågå utan
oönskad störning från andra: entré/foajé, garderober, utställningsytor, luncher, möten
med olika gruppstorlekar, banketter och middagar. Flöden av människor och mat bör
studeras noggrant liksom ljudmässig avgränsning mellan arrangemang.
Två-tre arrangemang med vardera 300-500 deltagare ska kunna pågå samtidigt.
Den största salen ska ha mellan 1000-1500 platser. Tekniken behöver vara skalbar
så man snabbt kan ställa om mellan olika typer av möten med relativt kort varsel.
Publika flöden och säkerhetsaspekter är också viktigt att bejaka.
• Virtuella möten: Kombinationer av fysiska och virtuella möten spås bli vanligare där
en del av deltagarna deltar via internet, även föreläsare kan vara virtuellt närvarande i
form av 3D-hologram på scenen osv. Förberedelser och uppföljning på nätet blir
vanligare och kräver en helhetssyn från anläggningen, både vad gäller erbjudanden och
tekniska faciliteter i form av inspelnings- och överföringsmöjligheter. Digitala hjälpmedel
för ”matchmaking” med andra deltagare stärker det personliga mötet och utbytet.

Varför en ny mötesanläggning i Lund?
Lund har en unik möjlighet att positionera sig som en internationell mötesplats.
Här finns ett starkt universitet, starka forsknings- och utvecklingsmiljöer som ESS, MAX
IV, Ideon Science Park, Medicon Village, med flera och ett globalt
konkurrenskraftigt näringsliv.
4 starka anledningarna att positionera Lund som internationell mötesplats:
• Möten sprider svensk forskning och innovationer utomlands

• Möten sporrar nya forskningssamarbeten och affärsrelationer
• Möten attraherar internationella finansiärer
• Möten attraherar internationell spetskompetens
Om Lund vill ta denna position krävs fler och större lokaler/anläggningar än de som
finns idag. Därför har Lunds kommun i samarbete med Lunds universitet och flera
betydelsefulla aktörer i staden tagit initiativ till en ny mötesanläggning och arbetar för
detta sedan 2011.
Om allt går vägen tror vi att anläggningen skulle kunna vara på plats år 2025.

Det låter spännande, jag vill veta mer

Detta är ett event i regi av Lund Convention Bureau / Lunds kommun i samarbete med
Mobile Heights. Kontaktperson: Martina Åkerlund 0721-94 06 24 eller maila.

Frågor? Maila oss

Lund Convention Bureau
Vi ger professionell strategisk rådgivning till
alla som vill arrangera möten, konferenser
och kongresser i Lund.
Vi är en icke vinstdrivande organisation som
arbetar neutralt och alla våra tjänster är
kostnadsfria.

Jag vill veta mer om möten i Lund
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