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DEBATLEJE
Denne pakke er til virksomheder og organisationer, der ønsker at leje scene og øvrigt setup, men selv står for hele 
forberedelsen og afviklingen af debatten. Pakken indebærer adgang til scenen på skonnerten Johanne i sammenlagt 
1.5 time (et kvarters opsætning, en times debat og et kvarters afslutning) samt det tekniske setup. Der vil være en 
projektleder fra Bright ombord, hvis der er spørgsmål eller opstår udfordringer med afviklingen.

DEBATARRANGEMENT
I denne pakke tager Bright ansvar for at planlægge og eksekvere en debat på Vandkantsscenen. Det vil sige, at Bright 
finder deltagere til debatten, planlægger forløbet og modererer diskussionerne på scenen. Hvis man ønsker en ekstern 
moderator, har Bright kontakt til en række navne i mediebranchen. Deres honorar er ikke inklusiv i prisen. Bright stiller 
med en projektleder, som er ansvarlig for hele projektet, herunder forberedelse af deltagerne. 

UDVIDET DEBATARRANGEMENT
Denne pakke indeholder en debat som ovenstående – inklusive et efterfølgende netværksarrangement. Det kunne 
være en frokost, vinsmagning, middag eller andet. Udover planlægning og afvikling af debatten, hjælper Bright med 
udvikling af forskellige ideer til mulige arrangementer og planlægning af selve netværksarrangementet. Bright har 
ansvaret for afviklingen af arrangementet, herunder koordination med andre leverandører. Varigheden vil formentlig 
være fra 2-3 timer afhængig af arrangementets karakter.

CONTENT TIL ARRANGEMENTER
Bright tilbyder også at producere content før, under og efter arrangementet. Vi kan hjælpe jer med at producere små 
film, grafiske illustrationer eller interview, som bliver vist under arrangementet eller på storskærme på havnen. Vi kan 
også optage lyd og billeder under arrangementet, som vi stiller til rådighed, så debatarrangøren kan poste både før, 
under og efter debatten. Vi hjælper også gerne med presse- og tekstarbejde.
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