
Moblrn och PR-kollektivet presenterar Almedalsförlängaren



    Vad vill företag och organisationer i Almedalen? 

• Skapa relation med sin målgrupp på plats via seminarier 
och event

• Upplysa och informera om ett ämne
• Driva opinion och driva sin fråga eller tes
• Få besökarna att agera eller interagera
• Fortsätta dialogen även efter Almedalen

…men hur ser det ut på de flesta av de ca 4 000 
seminarierna under Almedalen?

• Man vet inte vilka som kom på seminariet
• Det sker sällan någon interaktion
• Det går sällan att följa upp
• Och framförallt det går inte att fortsätta dialogen



C

Därför lanserar vi Almedalsförlängaren! 

Ett digitalt verktyg där du skapar ett program 
för hur du engagerar din målgruppen via 
mobilen. 

Före, under och efter seminariet i Almedalen.

Pedagogik: Mikrolärande



Almedalsförlängaren i korthet: 

• Starta ditt seminarium ett par dagar innan i mobilen
• Ställ frågor inför seminariet
• Möjlighet till interaktivitet under seminariet
• Samla allt i appen; presentationer, filmer, intervjuer med 

deltagare, kontaktuppgifter etc
• Följ upp direkt efter med frågor
• Fortsätt dialogen efter semestern



Upplägg kring 
Almedalsförlängaren



Situationer då Almedalsförlängaren 
kan passa i Almedalen

• Inled seminariet flera dagar innan via appen och ställ frågor 
som sedan kan tas upp på seminariet. Deltagaren kan sedan 
hitta allt om seminariet i appen och ni som arrangör kan 
fortsätta dialogen efter Almedalen.

• Återanvänd material från ett event i Almedalen i Moblrns 
verktyg, tex genom lägga upp delar av seminarium samt 
kommentarer till dessa och intervjuer med paneldeltagarna 
och lockar på så sätt in publiken och man kan 
återkommande under året lägga upp material. 

• Eller berätta om Moblrn på eventet i Almedalen och 
uppmana publiken att ladda ner för att komma åt intressant 
material som kommer till hösten och fyll sedan på med 
uppdateringar av vad som hänt sedan Almedalen, utbildar/
opinionsbildar i ämnet. 



Du får fri tillgång till Moblrns plattorm

1.Administratören sätter ihop önskat 
program i verktyget på en dator.  

2.Under produktion av utbildningen kan 
administratören hela tiden ändra och 
kontrollera utfallet i mobilen.     

3.Utbildningen delas upp i mikro-lektioner 
som schemaläggs efter en tidslinje.             

1.Deltagaren får en push-notis varje gång 
det skickas ut en ny lektion. Detta kan 
ske före, under eller efter seminariet i 
Almedalen

2.Han/hon tar del av utbildningen när det 
finns några minuter över. 

3.Deltagaren följer enkelt sin status, 
samlar poäng och kan alltid återkomma 
till missade lektioner. 



Kostnad:

Tre månaders licens för appen:  
19 000 SEK

Vid behov: 
Uppstart/programmering av innehåll:  
6 000 SEK



Mikrolärande 
varför det?



Moblrn är marknadens enklaste verktyg för 
företag och organisationer som vill skapa 
mikroutbildningar för mobilen.



Att#ändra#beteende#görs#bäst#över#tid



1. Lagom(mycket(i(taget

2. Innehåll(som(engagerar

3. Möjligheten(att(interagera

4. Pauser(för(att((reflektera

Mikrolärande,i,mobilen,handlar,om:

1(vecka(– 2(månader(eller(1(år
Tidlinje



Moblrn hur 
funkar det?
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Innehållsportal

Relevant 
info lett att 

hitta

Kap 1

Tränings 
innehåll

+ 
Reflektions

fråga

Respons
m. 

fördjupning

Anpassat  
push
notis

dynamisk / interaktivt

Kap 2 Kap 3 Kap 5Kap 4 Kap 6+ tid + tid + tid + tid + tid



Välkomst sida Kunskapsfrågor
Respons + fördjupning
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Smart training for smart phones



Skapa innehåll på webben Se utfallet direkt i mobilen



Smarta utbildningar i smarta telefoner
Anders Börde, anders.borde@moblrn.com. 0733-09 90 03

Fredrik Pallin, fredrik@prkollektivet.se, 0708-114 15
Karin Bäcklund, karin@prkollektivet.se, 0708-754 677
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