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Varmt välkommen till Wisby Strand och Almedalsveckan 2020!

Vi kan erbjuda dig och ditt företag förstklassiga lokaler, service och möjligheter mitt i
pulsen - på klassisk mark. Med 50 år i ryggsäcken fortsätter Almedalsveckan att växa och 
frodas. Från Olof Palmes sommartal från ett lastbilsflak till över 4 000 programpunkter där 
politiken samsas med näringslivet och makthavarna. 

2007 byggdes Wisby Strand Congress & Event i hjärtat av Almedalen, med havet som
närmaste granne. Genom åren har vi, likt politikerveckan, utvecklats - till att idag vara
Almedalsveckans naturliga mötesplats för såväl de stora företagen som organisationerna
och förbunden.  Med cirka 10% av alla programpunkter i det officiella programmet för 
Almedalsveckan vet vi av erfarenhet att de flesta av veckans drygt 40.000 besökare
vistas eller åtminstone passerar här under veckan.
 
Vår kombination av proffsig personal - som arbetar med möten 365 dagar
om året, läget mitt i Almedalen, havsutsikten och vårt förstklassiga kök - gör att Wisby
Strand är den självklara platsen för er som vill få ut så mycket som möjligt av ert
seminarium, mingel eller möte under Almedalsveckan.

Vi ser fram emot att få har er här! 

Johan Lindvall
VD/CEO  - Wisby Strand Congress & Event
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WISBY
Lokalen är möblerad med Gradängsittning för max 567 personer. 
Lokalen kan lätt skärmas av med hjälp av ljussättning och rep 
för att på så sätt få lokalen att kännas mindre och mer intim. 
Rekommendation är grupper från 150 personer. 

40% av lokalhyran får användas till vår buffé på mellanbankett.

Buffén är Förmiddagsfika, Lunch eller Eftermiddagsfika. 
Önskas annan typ av förtäring eller på annan plats än 
mellanbankett får denna pott ej användas.

I hyran ingår nedanstående teknik:
Tekniker, ljudanläggning, projektor & duk, 2 headmics, 
1 handmic samt 2 st ståbord. 

Kompletterande teknik/möbler bokas via Wisby Strand, 
se separat teknikprislista. 

Wisby Strand samarbetar med Snabbfilm när det gäller 
Webstreaming/filmning. Vi förmedlar givetvis gärna denna kontakt.  

Passfördelning
Pass 1: 08.00-10.00
Pass 2: 10.30-12.30
Pass 3: 13.00-15.00
Pass 4: 15.30-17.30

Observera att bokad tid INKLUDERAR tid för riggning och nedriggning av 
material etc. Tekniker finns på plats cirka 15 minuter innan start.

Lokalhyra

Måndag - Onsdag 35 000 kr
Torsdag   25 000 kr
Fredag   25 000 kr
Lördag - Söndag 15 000 kr

Priserna är per 2 timmarspass



ALMEDALSVECKAN | 2020VALL & VILKLAU

VALL & VIKLAU
Lokalerna är möblerade med Gradängsittning för 105 personer. 
Önskas annan typ av möblering tillkommer en kostnad på 5 500:-

40% av lokalhyran får användas till vår buffé på mellanbankett.

Buffén är Förmiddagsfika, Lunch eller Eftermiddagsfika. 
Önskas annan typ av förtäring eller på annan plats än 
mellanbankett får denna pott ej användas.

I hyran ingår nedanstående teknik:
Tekniker, ljudanläggning, projektor & duk, 2 headmics, 
1 handmic samt 2 st ståbord. 

Kompletterande teknik/möbler bokas via Wisby Strand, 
se separat teknikprislista. 

Wisby Strand samarbetar med Snabbfilm när det gäller 
Webstreaming/filmning. Vi förmedlar givetvis gärna denna kontakt.  

Passfördelning
Pass 1: 08.00-10.00
Pass 2: 10.30-12.30
Pass 3: 13.00-15.00
Pass 4: 15.30-17.30

Observera att bokad tid INKLUDERAR tid för riggning och nedriggning av 
material etc. Tekniker finns på plats cirka 15 minuter innan start.

Lokalhyra

Måndag - Onsdag 31 600 kr
Torsdag   24 000 kr
Fredag   18 600 kr
Lördag - Söndag 14 000 kr

Priserna är per 2 timmarspass
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LOJSTA
Lokalerna är möblerade med biosittning för 80 personer. 
Önskas annan typ av möblering tillkommer en kostnad på 5 500:-

35% av lokalhyran får användas till vår buffé på mellanbankett.

Buffén är Förmiddagsfika, Lunch eller Eftermiddagsfika. 
Önskas annan typ av förtäring eller på annan plats än 
mellanbankett får denna pott ej användas.

I hyran ingår nedanstående teknik:
Scen (4*2m på 20cm ben), tekniker, ljudanläggning, projektor 
& duk, 2 headmics, 1 handmic samt 2 st ståbord. 

Kompletterande teknik/möbler bokas via Wisby Strand, 
se separat teknikprislista. 

Wisby Strand samarbetar med Snabbfilm när det gäller 
Webstreaming/filmning. Vi förmedlar givetvis gärna denna kontakt.  

Passfördelning
Pass 1: 08.00-10.00
Pass 2: 10.30-12.30
Pass 3: 13.00-15.00
Pass 4: 15.30-17.30

Observera att bokad tid INKLUDERAR tid för riggning och nedriggning av 
material etc. Tekniker finns på plats cirka 15 minuter innan start.

Lokalhyra

Måndag - Onsdag 30 800 kr
Torsdag   25 800 kr
Fredag   15 300 kr
Lördag - Söndag 13 300 kr

Priserna är per 2 timmarspass
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ALA/GREENROOM
Lokalen är möblerade med biosittning för 66 personer.
Önskas annan typ av möblering tillkommer en kostnad på 5 500:-

35% av lokalhyran får användas till vår buffé på mellanbankett.

Buffén är Förmiddagsfika, Lunch eller Eftermiddagsfika. 
Önskas annan typ av förtäring eller på annan plats än 
mellanbankett får denna pott ej användas.

I hyran ingår nedanstående teknik:
Tekniker, ljudanläggning, projektor & duk, 2 headmics, 
1 handmic samt 2 st ståbord. 

Kompletterande teknik/möbler bokas via Wisby Strand, 
se separat teknikprislista. 

Observera att lokalen ej är handikappanpassad.

Wisby Strand samarbetar med Snabbfilm när det gäller 
Webstreaming/filmning. Vi förmedlar givetvis gärna denna kontakt.  

Passfördelning
Pass 1: 08.00-10.00
Pass 2: 10.30-12.30
Pass 3: 13.00-15.00
Pass 4: 15.30-17.30

Observera att bokad tid INKLUDERAR tid för riggning och nedriggning av 
material etc. Tekniker finns på plats cirka 15 minuter innan start.

Lokalhyra

Måndag - Onsdag 25 800 kr
Torsdag   19 800 kr
Fredag   15 800 kr
Lördag - Söndag 13 300 kr

Priserna är per 2 timmarspass
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LYE/LOUNGE
Lokalerna är möblerade med biosittning för 70 personer samt
ståplatser för ca 15-20 personer.
Önskas annan typ av möblering tillkommer en kostnad på 5 500:-

35% av lokalhyran får användas till vår buffé på mellanbankett.

Buffén är Förmiddagsfika, Lunch eller Eftermiddagsfika. 
Önskas annan typ av förtäring eller på annan plats än 
mellanbankett får denna pott ej användas. 

Denna lokal ligger under vår restaurang Strands Veranda och
visst ljudinsläpp från denna kommer att ske.

I hyran ingår nedanstående teknik:
Tekniker, ljudanläggning, projektor 
& duk, 2 headmics, 1 handmic samt 2 st ståbord. 

Kompletterande teknik/möbler bokas via Wisby Strand, 
se separat teknikprislista. 

Wisby Strand samarbetar med Snabbfilm när det gäller 
Webstreaming/filmning. Vi förmedlar givetvis gärna denna kontakt.  

Passfördelning
Pass 1: 08.00-10.00
Pass 2: 10.30-12.30
Pass 3: 13.00-15.00
Pass 4: 15.30-17.30

Observera att bokad tid INKLUDERAR tid för riggning och nedriggning av 
material etc. Tekniker finns på plats cirka 15 minuter innan start.

Lokalhyra

Måndag - Onsdag 30 800 kr
Torsdag   25 800 kr
Fredag   15 300 kr
Lördag - Söndag 13 300 kr

Priserna är per 2 timmarspass
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LEVIDE
Lokalen är möblerade med biosittning för 45 personer.
Önskas annan typ av möblering tillkommer en kostnad på 5 500:-

35% av lokalhyran får användas till vår buffé på mellanbankett.

Buffén är Förmiddagsfika, Lunch eller Eftermiddagsfika. 
Önskas annan typ av förtäring eller på annan plats än 
mellanbankett får denna pott ej användas.

I hyran ingår nedanstående teknik:
Tekniker, ljudanläggning, projektor & duk, 2 headmics, 
1 handmic samt 2 st ståbord. 

Kompletterande teknik/möbler bokas via Wisby Strand, 
se separat teknikprislista. 

Observera att lokalen ej är handikappanpassad.

Wisby Strand samarbetar med Snabbfilm när det gäller 
Webstreaming/filmning. Vi förmedlar givetvis gärna denna kontakt.  

Passfördelning
Pass 1: 08.00-10.00
Pass 2: 10.30-12.30
Pass 3: 13.00-15.00
Pass 4: 15.30-17.30

Observera att bokad tid INKLUDERAR tid för riggning och nedriggning av 
material etc. Tekniker finns på plats cirka 15 minuter innan start.

Lokalhyra

Måndag - Onsdag 19 900 kr
Torsdag   14 900 kr
Fredag   11 900 kr
Lördag - Söndag 9 900 kr

Priserna är per 2 timmarspass
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NORRA BANKET MINGEL
(för upp till 400 personer)

Mingel måndag - onsdag

Pass 1  kl 17.00-19.00  80 000 kr 

Pass 2  kl 20.00-22.00  80 000 kr 

50% får användas till mat & dryck

Mingel torsdag

Pass 1  kl 17.00-19.00  55 000 kr 

Pass 2 kl 20.00-22.00  55 000 kr 

50% får användas till mat & dryck

Mingel fredag

Pass 1  kl 17.00-19.00  35 000 kr 

Pass 2  kl 20.00-22.00  35 000 kr 

100% får användas till mat & dryck

Mingel lördag

Pass 1  kl 17.00-19.00  25 000 kr 

Pass 2  kl 20.00-22.00  25 000 kr 

100% får användas till mat & dryck
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LYE/LOUNGE MINGEL
(för upp till 150 personer)

Mingel måndag - torsdag

Pass 1  kl 17.00-19.00  55 000 kr 

Pass 2  kl 20.00-22.00  55 000 kr 

50% får användas till mat & dryck

Mingel fredag

Pass 1  kl 17.00-19.00  35 000 kr 

Pass 2  kl 20.00-22.00  35 000 kr 

100% får användas till mat & dryck

Mingel lördag

Pass 1  kl 17.00-19.00  25 000 kr 

Pass 2  kl 20.00-22.00  25 000 kr 

100% får användas till mat & dryck


