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Royal Park Studios inviger unik studio för livestreaming och produktion
Royal Park STHLM inviger nu en av Sveriges mest avancerade studios för att producera och
livestreama digitala möten, event, utbildningar, inspelningar, produktlanseringar, paneldebatter,
bolagsstämmor och mycket annat genom ett samarbete med Edge Design & Technology som är
specialiserade på digitala lösningar.

Royal Park Studios erbjuder en större, fullskalig studio med fyra permanenta kameror för inspelning
och streaming med en 10 kvm stor LED-skärm som ger en mycket högupplöst bild och andra stora
bildytor med bland annat en 75-tums skärm (4K). Lokalerna är flexibla med mobila sminkrum och
loger samt produktionskontor. Studion är inredd i modern tappning med stora paneler i ljus, svensk
björk och tillåter även middagssittningar för konserter och andra uppträdanden.
Streamingslösningen sker genom streamingmixer till valfri plattform som kan sändas antingen till en
större publik eller internt med reglerat lösenord. Ljudet är högkvalitativt genom den ljudanläggning
som finns i studion och ljussättningen sker via komplett studiobelsyning och ljusstyrning via ljusbord.
Givetvis finns även all teknisk personal på plats.
-Det här är en hållbar och långsiktig investering vi gör och denna plattform bidrar till att vi etablerar
en hub för medieproduktion där vi möjliggör ett stort utbud av innehåll för alla typer av företag och
organisationer men även för artister och musiker. Många aktörer inom besöksnäringen nu har fått
ställa om under pandemin och då har vi sett en större efterfrågan på att kunna livestreama event,
säger Ulrich John, ägare av och vd för Royal Park Sthlm.
Studion erbjuder arrangemang för alla former av möten, både digitala, onlinemöten och
hybridmöten men också utbildningar och inspelningar med 400 personer i lokalen under normala
omständigheter, men nu upp till 200 personer i extremt luftiga lokaler under pandemin. Detta är ett

led av den omställning som skett under våren då Royal Park Sthlm tillsammans med besöksnäringens
intressenter etablerat har Royal Park Hospitality & Education Hub - ett innovations- och
utbildningscenter i Stockholm. Här skapas möjligheter och förutsättningar för korttidspermitterade,
varslade och arbetslösa i spåren av Coronakrisen att träffas på en dynamisk mötesplats för att främja
återanställningar i branschen. Hubben erbjuder både fysiska och digitala utbildningsmöjligheter samt
management utbildningar i kombination med innovationsarbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrich John, ägare och vd för Royal Park STHLM
E-mail: ulrich.john@royalparksthlm.com
www.royalparksthlm.com

Royal Park STHLM är en destination med hotell, spa, sport, konferens och kontor vid Brunnsviken i
Hagaparken. Med ett exklusivt gym och spa i Haga Health Club och en powerbox med boxningsring,
utegym, swimrunbana, kajakuthyrning och restaurang med uteservering. Royal Park Education &
Hospitality Hub är ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm. Genom en innovationsplattform
för fysisk- och digital utbildning i kombination med relevanta nätverk utvecklar vi tillsammans
effektiva lösningar och skalbara affärsmodeller som bidrar till en hållbarframtid inom turism- och
besöksnäringen. Välkomna att besöka Royal Park STHLM, www.royalparksthlm.com

