Risk Solutions

Almedalsveckan 018

Almedalsveckan 2018
Säkerheten kring Almedalsveckan
—

Genom vårt abonnemang får ni under Almedalsveckan möjlighet till att avropa:
—

Almedalsveckan 2018 närmar sig med stormsteg. Det är valår 2018
och partiernas stora publika debatt kommer att gå av stapeln under
Almedalsveckan.

•
•
•

Utöver Sveriges partier kommer organisationer, företag och opinionsbildare att närvara i Visby. Säkerheten kommer att sättas på prov
både för medverkande och besökare. De senaste åren har debattklimatet i samhället hårdnat, vilket syns på både gator, torg och i
den digitala världen. Det blir vanligare att politiker och deras familjer
hotas, både digitalt och rent fysiskt.

•
•

Direkt säkerhetsrådgivning - dygnet runt!
Möjlighet till snabbt kunna avropa personskydd till och från
diverse event
Civil bevakning och rådgivning vid både slutna och öppna
evenemang
Tillfällig larminstallation/kameror i möteslokaler och evenemangstält
Teoretisk och praktiskt säkerhetsutbildning inför event och
andra tillställningar.

Prisuppgifter
Risk Solutions erbjuder bättre förutsättningar till ett tryggare debattklimat. Inför Almedalsveckan 2018 erbjuder därför Risk Solutions ett
abonnemang som en säkerhetsmässig förstärkningsresurs vid era olika
evenemang och event.
Genom ett dedikerat telefonnummer till Risk Solutions får ni direkt tillgång till operativt stöd, personskydd och incidentrådgivning, dygnet
runt!

Abonnemangen kostar 12 000 kr för hela veckan och ger er en
möjlighet att avropa våra tjänster till en lägre kostnad av 850 kr/timme
(ordinarie konsultkostnad är 1 550 kr/timme).
Operativ specialteknik: Överfallslarm, teknisk säkerhetsundersökning,
larmväska- och larmövervakning och annan säkerhetsteknik, begär offert.
Kontaktuppgifter
Jonas Alm +46 (0)10 222 2283, alt. jonas.alm@avarn.se.

Om AVARN Security
—
Vi är den kompletta säkerhetsaktören för företag,
organisationer och offentlig sektor.
Med äkta engagemang, kompetens och innovation
stärker vi våra kunders trygghet och konkurrenskraft –
alltid.
AVARN Security är en del av Sector Alarmkoncernen och
finns på cirka 30 orter. Tack vare våra 3 500 medarbetare
bidrar vi till ett tryggare Sverige.

Med passion, respekt och laganda strävar vi
mot att förverkliga vår vision – säkerhet och
ansvarstagande i världsklass.
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