
 

 

 

 

 

 

Almedalen 2022 

2050 Consulting hjälper företaget att arrangera seminarier och 

rundabordssamtal på dagsaktuella ämnen med de mest relevanta deltagarna 

Nu pågår planeringen för Almedalen 2022 för fullt. 2050 Consulting kan hjälpa er att anordna olika typer av event 

och mötesplatser i Almedalen 2022. Med vår hjälp kan ni skapa intresseväckande seminarier och möten som lockar 

en stor, nyfiken och kunskapstörstande publik. 

Seminarier 
Vi har stor erfarenhet av att skapa och leda kund- och målgruppsanpassade seminarier med fokus på miljö, energi 

och klimat. Vi tror på det goda samtalet där personer från företag, politik, myndigheter och akademin möts, 

diskuterar och lyssnar på varandra. Det är vår utgångspunkt när vi skapar och leder möten mellan olika aktörer.  

Vi kan i samverkan med er ge förslag på aktuella och relevanta teman för seminarier, planera genomförande, boka 

medverkande personer, skapa inbjudan, skicka och ta emot anmälningar, ansvara för bokning av lokal, teknik och 

eventuell förtäring. Flera av våra konsulter har bred erfarenhet som moderatorer och kan hjälpa er att moderera 

både stora och små seminarier.  

Rundabordssamtal 
Vi har lång erfarenhet av att anordna, leda och dokumentera rundabordssamtal - en mötesform som passar när ni 

vill samla olika aktörer i ett mindre sammanhang och genom dialog belysa olika perspektiv på en aktuell fråga. Alla 

kommer till tals och många gånger väcks nya relevanta frågeställningar som kan vara av betydelse i den fortsatta 

processen. Vi stöttar er med hela eller delar av förberedelserna och genomförande. 

Enskilda möten 
Vi kan även hjälpa er att arrangera mindre möten, som ibland är att föredra. Vi hjälper er med att förbereda 

deltagarna, dokumentera och allt annat som behövs för att mötet ska bli bra.  

Är ni intresserade av att få mer information om vårt erbjudande?  

Kontakta Helena Kock Åström, helena.kock-astrom@2050.se, 070–516 30 25. 

Läs mer om oss: www.2050.se  
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