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• Grundat 2014.

• God ekonomi (organisk tillväxt, stadig ökning varje år med 2020 -21 som undantag pga. Covid-19).

• Affärsmodell bygger på en relativt liten egen organisation och samarbete med många partners samt frilans och 
timanställda.

• Fokus på uppdrag kring Mälardalen, Storstockholm och Sörmland, men följer med våra kunder runt om i Sverige och 
utomlands.

• Inget uppdrag är för litet för oss, vi har genomfört företagsevenemang från 10 till 3.500 deltagare.

• Publika evenemang för tusentals besökare till bl.a. Stockholms Stad, Stockholms Hamnar, Nynäshamns Kommun, 
Södertälje Kommun.
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Evenemangsbyrån – bakgrund, vad och var
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Organisation – ägarstruktur och antal anställda

• Aktiebolag

• Ägarledd verksamhet, två delägare

• Samarbete i nätverk med andra byråer, leverantörer och partners,
inkl. kommunikation, Art, Copy och Formgivare mm.

• Ekonomifunktion: Outsourced

• Revision: av auktoriserad revisor

• Evenemangsproducenter: 2st

• Produktionsledare: 2st

• Scen, ljud, ljus, bild och film – frilans: 10st

• Evenemangsguider/värdar/värdinnor – timanställda: 25st
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Värderingar – etik och moral

Etik är våra regler. Moral är vårt förhållningssätt till dessa regler.
Affärsidén
Vi håller vad vi lovar och tydliggör vår affärsinriktning för att uppnå bästa möjliga kundnytta.

Marknadsföring
Vi tydliggör vår marknad, respekterar vår uppdragsgivare, profiterar aldrig på andras olycka utan fokuserar på våra egna fördelar och vi följer och respekterar alltid marknadsföringslagen.

Avtalsförskrivning
Vi formulerar alltid våra överenskommelser skriftligt för att undvika missförstånd. Vi tillämpar gällande lagstiftning och avtal som berör vår verksamhet och vi har relevanta försäkringar för våra 
ingångna avtal och uppdrag.

Projekt och produktionstid
Vi värnar om ömsesidig respekt för alla våra affärsrelationer och kvalitetssäkrar våra åtaganden. Vi är tillgängliga under hela produktionstiden och informerar efter hand om resultaten.

Genomförandet
Vi tar alltid fullt ansvar för vad vi lovat att leverera och löser alltid eventuella uppkomna avvikelser på bästa möjliga sätt. Vi står för en omsorgsfull behandling av våra projektanställda och övriga 
samarbets- partners. Vi följer säkerhetsbestämmelser och bevakar aktivt våra ansvarsområden.

Uppföljningen
Vi är alltid tillgängliga för en relevant utvärdering av våra åtaganden i samband med genomförandet och vi slutför alltid våra åtaganden i enlighet med ingångna avtal och överenskommelser.
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Vi gör – innehåll, inramning och logistik

Vår uppgift som vår kunds evenemangspartner är att skapa och leverera kostnadseffektiva evenemang med rätt 
innehåll. Att budget hålls (”value for money”) och att kundens interna projektgruppen blir hjältar för ett lyckat 
evenemang. Vår uppgift är alltså att springa i kulisserna så förberedelser och genomförandet ger detta resultat.

• Kick-offer & konferenser

• Möten – fysiska, digital streaming (Streaming Studios) och hybridmöten.

• Resor & teamövningar

• Startskott, invigningar och jubileum

• Mässor, utställningar och dekor

• Live, show och festival

• Idrottsevenemang

• Ljud, ljus, bild och film

• Övriga tjänster såsom projektledning, grafisk form och tryck, konferensinnehåll, 
mål och inriktning, externa talare, artister och mycket mer.
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Hållbarhet

I samarbete med PureAct genomförde i en hållbarhetsutbildning år 2020 som har mynnat ut i en hållbarhetsrapport 
certifiering i januari 2022.
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Evenemangsbyrån – kompetens och utrustning

Relevanta kompetenser:

• Projektledare

• Producenter

• Produktionsledare

• Scen, ljud, ljus, bild, kamera, effekter

• Kvalitet, miljö och hållbarhet

• Färg, form och layout för, displayytor, montrar,
inramning, web, presentationer mm.

• Layout och innehåll för presentationer och filmer

• Turism och besöksnäring

Utrustning och liknande:

• För konferenser, kickoffer, möten, Invigningar, jubileum, 
lanseringar, fest….

• Dekor och annan inramning för alla slags evenemang

• Från enkel konferensteknik via streaming till stor 
festivalscen
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Evenemangsbyrån – teknisk förmåga och kapacitet

Kapacitet:

• Vi har mycket in-house, den teknik vi inte har hämtar vi 
in med kort varsel från våra samarbetspartners (se gärna 
bilder från genomförda evenemang på 
www.robotevent.se)

Förmåga:

• Vår förmåga beskrivs bäst av våra kunder, se vidare sida 
bild 14-22,  här några axplock:

robot event levererar; på tid, på plats, det lilla extra. Vill man ha bättre ljud, får man 
ljud i världsklass. Vill man ha rullande webbTV på monitorer i montern, som syns 
lite extra; då får man filmer på stora dukar 7 meter upp i luften. Vill man ha 
eventpersonal som går de extra milen - får man maratonlöpare och treatleter.

På kort tid har robot event hjälpt oss med två stora och viktiga evenemang - dels vår 
årliga chefskonferens för över 100 ledare i vår organisation, dels en stor 
teambuilding-övning för all personal. Där deltog över 300 personer. Trots kort 
planeringshorisont var robot-teamet mycket professionella, idérika och 
lösningsorienterade. De levererade precis det vi önskade och lyckades dessutom 
överraska oss positivt med många nya och kreativa förslag. Vi är väldigt nöjda

Med både helhet, detaljer och människor i fokus lyckas robot ge oss precis det vi 
behöver när vi behöver det - och även det där lilla extra som vi kanske inte visste att 
vi behövde men som blev just den där viktiga pricken över i:et.
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Evenemangsbyrån – processer och rutiner i evenemang

• Våra samlade erfarenheter och styrprocesser är samlade i ”robots ABC” (Checklista om 20 sidor)

• Vår Kvalitetspolicy och Miljöpolicy säkrar kvalitet och hållbarhet i vår verksamhet.

• Fokus på hållbarhet; Hållbarhetscertifikat enligt Hållbarhetslagen Kap. 6 i ÅRL (1995:1554)

• Andra dokument och processer vi använder:
• ”Säkerhetsguide för evenemang” - MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
• ”Guiden för hållbara evenemang” - Stockholms Stad
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Evenemangsbyrån – säkerhetsrutiner och erfarenheter kring säkerhet

• Våra säkerhetsrutiner i evenemangsprojekt är dokumenterade i vår ”robots ABC”

• I samtliga större evenemang sker ett samspel mellan våra rutiner, anläggningens och kundens processer och krav.

• En samlad erfarenhet över tiden och inte minst från vårt evenemang för AstraZeneca 2018 (det absolut största 
corporate eventet som genomfördes i Sverige det året).
• Gedigna planer genomförda med kundens säkerhetschef och  Stockholmsmässans säkerhetsorganisation
• Samarbete med sjukvården (sjukvårdare och ambulans på plats)
• Säkerhetsgenomgångar för transporter med såväl bussbolag som med kollektivtrafiken.
• Noggrann kontroll av inpassering av 3.500 deltagare under 45 minuter 
• Resultat:

• Inga hotbilder

• Inga objudna deltagare
• Inga sjukdomar eller skador

• En mycket nöjd säkerhetschef (kundens)
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Evenemangsbyrån – teknik

Bokning av teknik, omfattande: ljud, ljus, bild, projektion, webstreaming och tv-sändning mm.
• Vi har all teknisk utrustning. Vid väldigt stora evenemang eller genomförande av flera samtidigt subhyr vi in 

(utrustning och tekniker) från samarbetspartners.

Fotografering och filmning.
• Full teknisk utrustning och teknikstab. Agerar bildproducent före under och efter sändningar.

Digitala möten och online event – teknik och facilitering av webinarier.
• Full teknisk utrustning och teknikstab. Agerar bildproducent före under och efter sändningar.

Teknisk installation, support och samordning av teknik i samband med evenemang.
• Full teknisk utrustning och teknikstab. Agerar producent före under och efter evenemang.

Produktion av utställningsmontrar.
• Har producerat montrar till, företagardagar, matutställningar, Science Week, Mitt Kök/Älvsjömässan, Nordbygg, 

mässor för fordonsindustrin i Sverige och utomlands, detta under perioden 2014-2020.
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Några av våra härliga kunder och samarbeten
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Mötesapp

Licensierad mötesapp för publika och företagsevenemang

Hittas där appar finns under sökordet ”meet people with robot”

Funktion för inbäddning av Streaming samt QR-funktioner

Funktioner före, under och efter evenemanget
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Studio

Uppbyggd studio för livesändning och/eller bandat.

Studion är mobil och kan förflyttas till kundens önskade lokal.

Fullt teknikutrustad med utbildad och erfaren teknikpersonal:

• Producent

• Kameramän

• Ljud och ljustekniker

• Bildtekniker
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Streaming Studios

I pandemins tidiga skede ställer vi om mot digitala möten. Vi skapar ett koncept där vi erbjuder våra kunder att sända sina möten 
live till deltagarna. Vi döper erbjudandet till Streaming Studios, våra kunder kommer till studion eller så flyttar vi studion till våra 
kunder. Studioproducent, kameramän, ljud-, ljus- och bildtekniker på plats.

"Jag gör en lång rad TV-sändningar och diverse digitala och streamade events numera. Robot Events har både den tekniska 
utrusningen, kompetensen och proffsiga attityden som behövs för ett bra resultat, också när man inte kan samlas så många eller mötas 
på vanligt vis. Priset är också överkomligt, vilket är en nog så viktig faktor för den som planerar att ställa om delar av sina 
sammankomster framgent. Rekommenderas varmt."

- Lottie Knutson, föreläsare och moderator

”Det underlättar mycket och känns tryggt att kunna sända/streama möten från en studio där all teknik och kunniga resurser finns”

- Eva Karlsson, Projektledare Telgekoncernen



r

vi är med där människor möts

robot
evenemangsbyrån

Virtuella mässor och konferenser

Utforska ditt evenemang precis som de skulle göra i en riktig utställningshall, samt delta i seminarier och konferenser. Boka möten med 
potentiella kunder, träffa tidigare kollegor och göra nya bländande upptäckter. Material kan enkelt placeras i din goody bag genom att 
gå nära och interagera med informationskällor som sedan kan laddas ner till din enhet. I plattformen knyts alla viktiga delar i ett 
evenemang ihop. Här kan du skapa evenemang av alla sorter och storlekar, erbjuda nätverkande, hantera innehåll och analysera data.
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Några av våra kunder – Volkswagen Group

"Med både helhet, detaljer och människor i fokus lyckas robot ge oss precis det vi 
behöver när vi behöver det - och även det där lilla extra som vi kanske inte visste att vi 
behövde men som blev just den där viktiga pricken över i:et.”

- Jeanna Tällberg, HR Direktör, 
Volkswagen Group Sverige

Konferens och rekordfest – 400 personer konfererar, bygger dominobana och festar.

”På kort tid har robot event hjälpt oss med två stora och viktiga evenemang - dels vår 
årliga chefskonferens för över 100 ledare i vår organisation, dels en stor teambuilding-
övning för all personal. Där deltog över 300 personer. Trots kort planeringshorisont var 
robot-teamet mycket professionella, idérika och lösningsorienterade. De levererade 
precis det vi önskade och lyckades dessutom överraska oss positivt med många nya och 
kreativa förslag. Vi är väldigt nöjda”

- Marcus Thomasfolk, Informationschef
Volkswagen Group Sverige
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Några av våra kunder – Vinguiden.se

"robot event levererar; på tid, på plats, det lilla extra. Vill man ha bättre ljud, får 
man ljud i världsklass. Vill man ha rullande webbTV på monitorer i montern, som 
syns lite extra; då får man filmer på stora dukar 7 meter upp i luften. Vill man ha 
eventpersonal som går de extra milen - får man maratonlöpare och treatleter.”

- Magnus Bergkvist, VD, Vinguiden

Kunden deltar på Mitt Kök i Älvsjö, mässans mest uppmärksammade monter.
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Några av våra kunder – Södertälje Kommun

”Under arbetet med Södertäljes stora jubileumsår Kanalåret 2019 blev det 
ibland kort framförhållning och snabbt ändrade planer. Det ställer stora krav 
på partners och leverantörer. Robot Event har mött upp till alla våra 
förväntningar. Flexibla, lösningsorienterade och mycket professionella. Jag 
rekommenderar dem varmt.”

- Ulf Westman, Jubileumsgeneral, Kanalåret 2019
Södertälje Kommun

Ett 15-tal publika evenemang under 2019 då man firade ett 200-årsjubileum
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Några av våra kunder – Styrhytten/Industrihytten

”Tack robot event med personal för ett väl regisserat, planerat och genomfört event. Vår kravspecifikation 
och syften uppfylldes till 110% vilket är betydande för vår framtid och framfart. Vad passade då bättre att 
från Gålö åka robotbåt (!), nämligen den fd. torpedbåten numera ombyggs till just robotbåt, R142 Ystad. 
Sedan vidare till härliga Engsholms Slott för massor med kul, middag och övernattning. En extra sån där 
”det gjorde Ni bra” var att hela tiden vara närvarande och korrigerade det där lilla så att vi som part 
kände flytet och kunde koncentrera oss på att njuta. Tack! ”

– Pelle Axelsson, VD och partner, Styrhytten/Industrihytten AB

Ett dygn med utflykt, teamövningar, robotbåt, övernattning i slottsmiljö – 55 personer
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Några av våra kunder – Stockholms Hamnar

"Vi är mycket glada över att få samarbeta med robot event. De förvandlade en 
byggarbetsplats till ett festligt eventområde, löste utmaningar på vägen, tog ansvar från 
det stora till det lilla och stod för både kreativitet och ordning och reda. Det är skönt att 
arbeta med någon som man känner att man kan lita på allt från offert till leverans och 
som det dessutom är roligt att arbeta tillsammans med.”

- Camilla Strümpel, Kommunikationschef, 
Stockholms Hamnar

Startskott för 3-årsprojektet för Norviks Hamn, Nynäshamn – 700 gäster, Inbjudna branschgäster och allmänheten.
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Några av våra kunder - AstraZeneca

“Vi ser Robot Event som en mycket bra samarbetspartner - både för mycket stor 
arrangemang och såväl i det mindre men ack så viktiga tillställningarna. Robot Events 
engagemang är enastående och deras kunskap och kreativitet högt uppskattat. Vi 
kommer att fortsätta välja att samarbeta med robotarna .  Tryggt, Engagerat och 
Enkelt!”

- Christina Sanders,  Health & Engagement Director 
Human Resources, AstraZeneca

Konferens och galakväll – 3.500 personer
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Några av våra kunder – Volkswagen Group

”I år (2018) fyller Volkswagen 70 år i Sverige och det ville vi fira med en jubileumsfest för vår personal. Robot 
Event stod för ett fantastiskt arrangemang i Magasin 7 i Frihamnen där temat var musik och klädsel från alla 
årtionden sedan starten 1948. Det blev en väldigt lyckad kväll som blev mycket uppskattad av våra 
medarbetare.”

- Marcus Thomasfolk, Informationsdirektör, 
Volkswagen Group Sverige

Bubblan fyller 70 år i Sverige, vi skapar ett jubileum i årtiondens tecken för 375 deltagare.
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Några av våra kunder – AstraZeneca

"robot event gav oss en helt fantastisk och kreativ inramning på vårt evenemang. De 
sydde ihop evenemanget med en röd tråd och hade innan sagt att de ville förmedla en 
känsla och som de gjorde det! De överträffade verkligen vår förväntan. Det har gått 
väldigt smidigt i samarbetet, de har hög servicenivå, bred kompetens och är ett lättsamt 
gäng. vi är oerhört nöjda!”

- Titti Schilström, Executive PA, AstraZeneca

Chefskonferens ute i naturen, heldag med festligheter på kvällen – 400 personer
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Några av våra kunder– Stockholms Hamnar

Att planera och genomföra invigningen av Värtahamnen tillsammans med robot event har varit tryggt i alla 
led. Efter att Stockholms Hamnar nu engagerat robot event till två stora evenemang har de visat att de med 
lätthet klarar av att både arbeta självständigt samt även att uppfylla kundens egna idéer och önskemål. 
Robot Events förmåga att se helheten i evenemanget redan under planeringsstadiet, deras sinne för detaljer 
och kreativa idéer har genomgående varit mycket proffsigt och högklassigt. Jag är mycket nöjd och kommer 
gladeligen att rekommendera robot event till andra och ser fram emot nästa tillfälle att få arbeta 
tillsammans.

- Maria Westman, Kommunikatör, Stockholms Hamnar

Invigning av Värtahamnens nya terminal, inbjuda branschgäster och politiker. 
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Några av våra samarbetspartners

”Efter 25 år i branschen orkar man bara jobba med superproffs. Det är 
Robot Event. Alltid ordning och reda. Positiv och kreativ stämning. De är 
noga med detaljer och gör alltid det där lilla extra för kunden. ”

- Lasse Karlsson, Komiker och moderator.

”Jag har jobbat med robot 3 gånger nu. För Europcar, Volkswagen och vid 
invigningen av mellansveriges viktigaste hamn, Norvik/Nynäshamn. Alla 
arrangemang har varit både proffsiga och roliga både för mig och 
publiken. Robot kan man lita på!”

- Rickard Olsson, Moderator och TV-profil

”Westers har vid flera tillfällen jobbat som catering- leverantör till robots 
arrangemang. Det är få eventföretag som Westers har jobbat med under 
sina 30 år i branschen som kan mäta sig med Robot Event.
De är extremt strukturerade, professionella, flexibla och 
lösningsorienterade och levererar event av absolut högsta klass.
Det har varit och är ett nöje att samarbeta med dem”

- Erik Kask, Delägare på Westers

”För oss att samarbeta med robot är bland det mest utvecklande som 
finns. Riktiga proffs som ser till att skruva upp tempot på evenemangen 
medans vi rör om i grytorna. Garanti på en lyckad event = Robot Event”.

-Rick Casarotti, Street Soup’n Stuff
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Några av våra samarbetspartners

”Har haft äran att bli anlitad av robot till flertalet tillställningar.
Sällan har jag, musiker och artister upplevt en sådan bra stämning före, under och efter eventet. Som 
spindeln i nätet mellan artister, musiker och eventbolag har jag upplevt att jag givits en stor konstnärlig 
frihet och samtidigt tillåtits ha en rolig, dynamisk och produktiv diskussion med såväl robot som med 
slutkund. Tillsammans har vi testat nya grepp och hittat nya lösningar på underhållningen”

- Adam Kårsnäs, Kapellmästare/ trummis.

”Efter drygt 50 år i underhållningsbranschen är det skönt att träffa på en eventbyrå där allt fungerar.
Under de senaste åren har jag haft nöjet av att jobba med pojkarna på robot event ett antal gånger. En 
eventbyrå som i positiv anda förstår att anpassa sig till gästernas bästa. Ingen prestige, utan lyhörda för sent 
påkomna korrigeringar, allt för att få en härlig dynamik i arrangemanget. Devisen ” Inget är omöjligt” är 
passande. Hoppas på fler tillfällen, jag står beredd.”

- Klasse Möllberg
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Några av våra samarbetspartners

”Som flerårig samarbetspartner med Robot Event, kan jag se tillbaka på många välplanerade och lyckade 
event. Som professionell och seriös DJ, är det A och O med planering, set-up och att event-planeraren har 
tänkt igenom vilken stämning dem vill skapa, för att på så vis ge eventet och mig som partner 
förutsättningarna för att lyckas få ett röjande dansgolv, och en nöjd kund. En nöjd kund och därigenom ett 
lyckat event, kräver så mycket mer än god planering. Det kräver förståelse och lyhördhet för vad en 
kund egentligen vill ha. Det lyckas Robot med. Gång på gång har jag med deras hjälp, fått gästerna på små 
och stora dansgolv att dansa loss och jubla. Det har varit, och är ständigt ett välorganiserat maskineri att 
arbeta i Robot event- teamet. Bosse och Micke är tillmötesgående, lösningsorienterade och väldigt enkla att 
jobba med. Med många återkommande och nöjda kunder tillsammans i ryggen, så vill jag med stolthet säga, 
att Robot event är en framgångsfaktor för skapande av event!”

- Dj Malin Wagner, Samarbetspartner och vän
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Några av våra samarbetspartners

"Att arbeta med robot event är alltid ett sant nöje. Vi har arbetat ihop i flera år och det har alltid 
varit enkelt, roligt och flexibelt. De är alltid glada och okomplicerade och det märks att de tycker om 
sitt jobb. Som musiker och artist har jag dessutom alltid känt att de haft fullt förtroende för mig i min 
yrkesroll och jag har alltid känt mig välkommen och väl omhändertagen."

-Karin Westerberg, musiker och artist
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