
 

 
 

 
Danske Ergoterapeuter 
Att.Micki Strandholt   
 
 
Vedr. Mødepakker 
Dette oplæg er baseret på den løsning vi har leveret til et af jeres TR møder i KBH., samt de 
add-ons du har spurgt ind til. 
 
Der er taget udgangspunkt i at venue er indenfor maks. 1 times kørsel fra den afdeling vores 
tekniker kører ud fra Yderligere transporttid afregnes efter altid gældende time takster for AV 
tekniker, listet sidst i dette oplæg. 
 
Grundpakke til TEAMS møde 
 
Denne pakker indeholder udstyr, mandskab til opsætning/nedtagning samt transport. 
Den er baseret på at I selv varetager afviklingen af mødet. 
 
Ønskes der en tekniker tilstede under mødet, til at afvikle teknikken, faktureres dette efter 
gældende timetakster. 
 
Det er delt op på denne måde, for at I nemmere kan finde prisen for møder med forskellig 
varighed, med/uden teknisk assistance.  
 
I skal selv stille en MS Teams licens til rådighed, og login oplysninger skal sendes til AV Center 
inden opsætning, således at vores tekniker har dem. 
 
Der skal i lokalet hvor mødet afholdes, forefindes en god, stabil kablet internetforbindelse, gerne 
min.100/100MBit. 
 
Der er i dette oplæg ikke taget højde for ekstra tid til loadin / out, hvis venue er et sted hvor 
flightcases ikke kan rulles direkte fra varevognen til brugsstedet.  
(der skal være elevator i passende størrelse tilgængelig hvis mødet er i et lokale over stueplan) 
 
Grundpakke, udstyr og mandskab 
LYD 
2x trådløst headset til talere 
1x lydmikser 
1x aktiv højttaler til medhør 
 
BILLEDE 
1x laptop 
1x PPT remote 
1x pc lyd 
1x kamera på stativ (stationært) 
1x interface til laptop 
 
LYS 
Lille lyspakke m. 2 lamper på stativ 
 
Kabelpakke til ovenstående 

København den 15. september 2020 
EJ ref.20-1900  



 

 
 

 
SKÆRM 
Pakken er baseret på at der i lokalet hvor mødet afholdes, er en skærm eller projektor/lærred vi 
kan benytte.  
Alternativt kan vi supplere med en skærm i den ønskede størrelse, der er nedenfor listet et par 
muligheder. 

 
MANDSKAB 
Pakken er baseret på at vores tekniker kommer og laver opsætning/nedtagning jf. 
nedenstående tidsplan på en alm. hverdag.  
 
07.00-09.30 opsætning af udstyr 
 
 Kunden betjener selv udstyr under mødet 
 
15.00-16.00 nedtagning af udstyr 
 
(Der er medtaget maks. 1 times kørsel fra den AV Center afdeling teknikeren kører ud fra) 
 
Pris for denne pakke, med 15% rabat på udstyrslejen er Kr.9.100,- ekskl. moms. 
 
 
Add-ons 
 
TEKNISK ASSISTANCE UNDER MØDE 
AV tekniker til afvikling af teknik under mødet afregnes efter nedenstående timetakster  
(pt. gældende). 
 
Hverdage 
08.00-16.00 Kr.585,- 
16.00-08.00 Kr.785,- 
 
Weekend samt helligdage 
Alle timer Kr.785,- 
 
SKÆRME TIL MØDELOKALE 
Afhængigt af hvor stort det pågældende lokale er, og hvor mange der skal sidde i det og se 
med, vil der naturligvis være behov et ret bredt spænd af skærmstørrelser, der er herunder 
medtaget et par muligheder, hvor I kan se den ekstra omkostning.  
(inkl. 15% rabat, ekskl. moms) 
 
55” skærm på stander  Kr.1.600,- 
(forudsætter at I har en person der giver teknikeren en hånd under opsætning/nedtagning) 

 
65” skærm på stander  Kr.2.100,- 
(forudsætter at I har en person der giver teknikeren en hånd under opsætning/nedtagning) 

 
80” skærm på stander  Kr.5.320,- 
(inkl. assistance til opsætning/nedtagning) 

 
3m bredt lærred + projektor Kr.4.450,- 
(projektor på lille bord foran lærred)  



 

 
 

 
 
 
Pris eksempel 
Et TR møde i Odense, i et lokale der har en skærm/projektor vi kan koble os på, med denne 
tænkte tidsplan, møde fra kl.10.00-14.00, vil koste: 
 
Grundpakke, inkl. opsætning/nedtagning Kr.9.100,- 
Teknisk assistance, 4 timer á 585kr.  Kr.2.340,- 
I alt, ekskl. moms   Kr.11.440,- 
 
 
 
 
Jeg håber at det ovenstående rammer dine ønsker til disse mødepakker, du er naturligvis 
meget velkommen til at komme med ændringer/rettelser. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
AV Center Rental A/S 
 
Mads Dolleris 
Key Account Manager 
+45 40288284 
md@avcenter.dk   
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