Kunskapswebbinarium:

Leverantörer presenterar sig:
Collaboard och Coeo
Inbjudan till kunskapswebbinarium
torsdagen den 6 oktober 2022
kl 10.00–11.30
Klicka på länken och anmäl dig till kunskapswebbinariet.
Collaboard:
Why should you start with an online whiteboard?
We have all learned to communicate in virtual meetings.
But is this real collaboration, or can there be more? In
this webinar, we will talk about the “more” you can
achieve in an online meeting or remote workshop. Learn
how an online whiteboard can become an essential tool
of your organization’s modern workplace strategy to foster digital collaboration. We will show you concrete use
cases of how this technology helps you to create more
engaging and interactive online sessions. We will introduce you to new collaboration methods and focus on:
– How to be creative in an online meeting
– What you need for a successful remote workshop
– Hybrid learning and training scenarios
Coeo:
Från möten och events till levande digitalt forum
Coeo är en digital/hybrid plattform för minskat resande
och för att konferenser och event ska skapa mervärde
även för de fysiska deltagarna, med digitalt innehåll och
nyskapande samarbetsformer. Coeo erbjuder en mängd
digitala möjligheter och utgår från alla deltagares, talares
och utställares grundförutsättningar i arbetsvardagen.
Coeo har t ex varit plattform för Sveriges viktigaste
Covid 19-konferens två (och snart tre) år i rad, med 80+
talare, 1 500 deltagare, och där konferensen ”fortsatte”
digitalt i flera månader. På detta webbinarium berättar vi
om våra erfarenheter och ger spaningar framåt.

Program
10.00 Välkommen och inledning
Micke Darmell och Heléne
Arvidsson, gr8 meetings
Pontus Grönvall, REMM
Anders Nilsson, Card4Action
10.15 Collaboard (på engelska)
– Why should you start with an
online whiteboard?
10.40 Frågor
10.45 Paus
10.55 Coeo – Från möten och events
till levande digitalt forum
11.20 Frågor
11.25 Summering
Information om virtuella
mötesmässan och kommande
kunskapswebbinarier
11.30 Slut/eftersnack

Välkomna!

virtuellamotesmassan.se
Heléne Arvidsson, VD, gr8 meetings • Tel 079-100 44 75 • helene.arvidsson@gr8meetings.se

REMM – resfria/digitala möten

REMM – resfria/digitala möten i myndigheter

Virtuella Mötesmässan – i
samverkan med REMM, där
även Kammarkollegiet deltar
– för ökad dialog inom digitala
mötesbranschen och mellan
bransch och myndigheter.
REMM är Trafikverkets och
DIGGs långsiktiga satsning för
att stötta statliga myndigheter i
att bli bättre på digitala möten
(remm.se). REMMs engagemang i mässan syftar till att
uppmuntra branschsamverkan
bland leverantörer av varor och
tjänster kopplade till digitala
möten samt till att främja ett
forum där myndigheter kan
få en överblick av marknadens
erbjudanden och leverantörer
kan ta del av myndigheternas
förutsättningar och behov.
REMMs engagemang i Virtuella mötesmässan innebär inte att
REMM säger att de lösningar
som presenteras på mässan
eller vid kunskapswebbinarier
är okej för myndigheter att
använda. Det är upp till varje
myndighet att värdera.
Virtuella mötesmässan är
alltid öppen, så att alla som
är intresserad kan ta del av
marknadens utbud. Kopplat
till virtuella mötesmässan hålls
regelbundna kunskapswebbinarier. Besök mässplattformen
på denna länk.

