
Royal Park inviger PODCAST 1 - en radiostudio med möjlighet att 
spela in podcast som ett led i destinationens stora studio-satsning. 

 

PODCAST 1 är den första poddstudion man bygger på Royal Park STHLM och man 
har investerat i en ombonad studio i centrum av Royal Park Hotel med plats för fyra 
personer. Man kan även ha med talare via länk om så önskas, vilket självklart är 
efterfrågat under pågående pandemi. För den som vill ta steget över till video-pod kan 
man som extra tillval även addera på en kameralösning i studion till en låg kostnad, 
antingen för att spela in eller för att sända direkt.  

- Podcast är ett förträffligt format som ligger helt i linje med destinationens 
utveckling både på kort och lång sikt. Att hitta vägar att överbrygga det 
omedelbara hindret med att inte alla människor kan befinna sig på en och 
samma plats är lika lösbart som lösskägg, säger ägaren och entreprenören 
Ulrich John.  

Premiär-inspelningen gjordes i föregående vecka av WHITE Arkitekter men studion 
står öppen att hyra både som företag och privatperson. Lanseringen av PODCAST 1 



sker genom en digital kampanj via royalparksthlm.com och en tävling på Instagram där 
10 personer får möjligheten att podda gratis vid tre tillfällen, helt utan kostnad.  

- Den digitala satsningen på Studios som Royal Park gör nu saknar motstycke i 
Stockholm. Att man dessutom bjuder in till användning av plattformen och tillåter 
fler människor att upptäcka formatet är såklart väldigt kul, säger Per Akula, 
Teknisk Projektledare vid Royal Park Studios, och fortsätter; 
Utöver ren Podcast har studion långt många fler användningsområden såsom 
intervjuer och produktlanseringar, både med och utan videoinspelning. 

 PODCAST 1 är ett komplement till Royal Park Studio 1 som är mer av en 
fullskalig tv-studio för digitala möten, inspelningar och direktsändningar. 
Dessutom erbjuder Royal Park både inspelningstekniker, efterbearbetning av 
inspelat material och publicering på förfrågan. 

Besök studion - 
https://www.royalparksthlm.com/royal-park-studios/podcast-studio/  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Per Akula, Teknisk Projektledare Royal Park Studios 

E-mail: per.akula@royalparksthlm.com  

 

Ulrich John, ägare och vd för Royal Park STHLM  

E-mail: ulrich.john@royalparksthlm.com   

Royal Park STHLM är en destination med hotell, spa, sport, konferens och 
kontor vid Brunnsviken i Hagaparken. Med ett exklusivt gym och spa i Haga 
Health Club och en powerbox med boxningsring, utegym, swimrunbana, 
kajakuthyrning och restaurang med uteservering. Royal Park Education & 
Hospitality Hub är ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm. Genom 
en innovationsplattform för fysisk- och digital utbildning i kombination med 
relevanta nätverk utvecklar vi tillsammans effektiva lösningar och skalbara 
affärsmodeller som bidrar till en hållbar framtid inom turism- och 
besöksnäringen. Välkomna att besöka www.royalparksthlm.com  
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