Bli Sveriges mest attraktiva mötesplats
Är alla välkomna i era lokaler?

A Sonova brand
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Hör alla tillräckligt bra i era
lokaler?

Dagligen vistas miljontals människor i offentliga
miljöer som till exempel hotell, museum, bibliotek
och konferensanläggningar.
Många tänker inte på att en del har svårt att höra
allt som sägs och därför riskerar att missa
information som är intressant eller viktig för dem,
eftersom lokalerna de vistas i saknar rätt utrustning
för att alla ska kunna höra.
Enligt lag ska offentliga miljöer i Sverige vara
tillgängliga för personer med funktionshinder.
Personer med nedsatt hörsel ska till exempel kunna
ta del av guidade visningar och delta i öppna
föreläsningar på lika villkor som normalhörande.
Samtidigt är miljöer där många människor möts
ofta krävande för personer med nedsatt hörsel.
Bakgrundsljuden är många och de akustiska
förutsättningarna är sällan optimala för en god
talförståelse.
I denna broschyr visar vi hur enkelt dina lokaler kan
bli tillgängliga för alla med nedsatt hörsel tack vare
RogerTM-systemet.
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Alla ska kunna höra i offentliga miljöer

Hotell och konferens
Första intrycket är väldigt viktigt. Välkomna alla era gäster, även de med nedsatt
hörsel, på bästa tänkbara sätt redan vid incheckningen.
I en konferenslokal behöver alla deltagare uppfatta vad som sägs. Låt alla få ut
lika mycket av sin vistelse hos er, både personer med nedsatt hörsel och deras
normalhörande kollegor.
Med enkla och effektiva hjälpmedel kan även personer med nedsatt hörsel
tillgodogöra sig all viktig information.
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Reception

Guidning

De flesta hotell och konferensanläggningar har en reception.
Den besöker man oftast för att få
information om något och för
personer med nedsatt hörsel kan det
vara väldigt frustrerande att inte höra
svaret på sin fråga.

Varje dag genomförs guidade turer
på museum, stadsvandringar och
utflykter.

Det är jobbigt att fråga om och riskera
att fortfarande inte uppfatta vad som
sägs.

En hörapparat är till utmärkt hjälp för
personer med nedsatt hörsel, men
eftersom den fungerar bäst på cirka
1,5 meters avstånd är det ofta svårt
att höra vad en guide säger som står
en bit bort och som dessutom vänder
ryggen mot gruppen.

Att ha tillgång till ett enkelt hörhjälpmedel i receptionen kan göra stor
skillnad för besökare med nedsatt
hörsel.

Med en mikrofon som guiden pratar i
och trådlösa mottagare till åhörarna
så hör alla lika bra, oavsett om man
har nedsatt hörsel eller ej.
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Hörselprodukter för ökad tillgänglighet
och delaktighet
Roger-produkter gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att
höra tal även på avstånd. Det betyder att man inte måste anstränga sig
lika mycket på möten eller i situationer med mycket bakgrundsljud.
Det är bara att lyssna och delta.

• Flexibelt system där antalet mikrofoner och mottagare anpassas efter
kundens behov
• Ljudkvaliteten är viktig för att känna sig delaktig i alla situationer
• Portabelt system som kan användas var helst, när som helst
• Enkel lösning med en eller flera mottagare som ansluts till en mikrofon
med ett enkelt knapptryck
• Ingen installation krävs, bara ladda och starta
• Designen på produkterna gör att de klarar av utmanande miljöer och
samtidigt är enkla och intuitiva att använda
• Ingen fast T-slinga krävs för att använda det portabla Roger-systemet
• Systemet passar alla och besökarna blir hjälpta av att ljudet förstärks
och blir tydligare, oavsett om de har nedsatt hörsel eller ej
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Vad är ett Roger-system?

Ett Roger-system består av en eller flera Roger-mikrofoner med tillhörande
Roger-mottagare tillsammans med antingen hörapparater eller implantat.
Roger-systemet fångar upp talarens röst och överför den trådlöst till lyssnaren,
samtidigt som det minskar bakgrundsbullret.

Hörapparat med
Roger-mottagare

Roger-mikrofon

LYSSNARE

TALARE

Provlyssna och upplev skillnaden
Det är först när man testar utrustningen som man verkligen förstår hur Rogersystemet gör skillnad och är ett värdefullt hjälpmedel i alla tänkbara situationer.
Om ni vill erbjuda era besökare en enkel utrustning med hög kvalitet och flexibilitet,
gå in på www.rogertrial.com och registrera en mailadress. Vi kommer då att
kontakta er personligen och ni får möjlighet att prova produkterna i er egen
offentliga miljö och höra vilken skillnad det gör. Vi erbjuder era besökare en värld
de inte trodde fanns!

www.rogertrial.com
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Produkter och lösningar

Vi lever idag i ett snabbrörligt samhälle. Förutsättningarna förändras hela tiden och
vi flyttar oss ofta mellan olika lokaler och deltar i olika aktiviteter. Det ställer krav på
både rörlighet och samarbete.
Roger-systemet består av trådlösa mikrofoner och mottagare som ansluts till
hörapparater eller implantat. Talet hörs direkt i hörapparaten utan störande
bakgrundsljud.

Roger EasyPen

Roger MyLink

Roger EasyPen är en mikrofon som
förbättrar din taluppfattning i buller
och på avstånd.

Halsslingemottagare med volymkontroll.

Den minskar störande bakgrundsljud
och gör att du följer med i alla samtal.
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Fungerar med alla hörapparater eller
implantat med telespole.

Med högtalare speciellt framtagna för tal skapas ett jämnt och bra ljud i hela
rummet. Roger Dynamic SoundField-systemet mäter rummets bullernivå kontinuerligt
och optimerar sin inställning automatiskt så att talet förblir starkt och tydligt för alla
deltagare i hela lokalen.
Bara anslut och starta konferensen.

Roger Touchscreen Mic

Roger DigiMaster

Personen som talar använder en
mikrofon som bärs i ett halsband.

Deltagarna i lokalen lyssnar på den som
talar via högtalare.
Högtalaren monteras på vägg eller
placeras stående med golvställ.
Ljudet blir lika bra för alla i hela lokalen.
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Tre ljudfrågor till tre
av Sveriges största
hotellkedjor

Events och konferenser är en del av
jobbet för många människor, med eller
utan hörselnedsättning. Men hur står
det till med ljudmiljön egentligen?
Är konferensanläggningarna utrustade
med rätt teknik?
Phonak ställde några frågor till tre av
Sveriges största hotellkedjor:
1. Hur viktig är ljudmiljön i en 		
hotell-/konferensanläggning?
2. Vilka hörhjälpmedel finns i
konferens-/mötesrum hos er?
3. Vilken är Sveriges bästa
konferensanläggning för personer
med nedsatt hörsel?
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Scandic Hotels
Magnus Berglund, Accessibility Ambassador
1. Ljudmiljön är viktig! Viktigare än man kanske tror och det gäller
för samtliga gäster, oavsett om de hör bra eller inte.
2. Vi erbjuder teleslinga för konferensen och i receptionen. Till hotellrummet kan den som vill låna en väckarklocka som vibrerar vid
larm och även vid brandlarm.
3. Vi får beröm för flera av våra hotell. Det är mycket olika hur våra
gäster bedömer vilket hotell som just de tycker fungerar bäst.

Nordic Choice Hotels
Gustav Stenbeck, Director Sustainability & Security
1. Självklart viktigt. Akustiken har hög prioritet på alla våra 180
hotell och när vi bygger om eller bygger nytt.
2. Teleslingor finns i alla större konferensrum. Mobila, vibrerande
larm finns på alla våra hotell för utlåning. Övriga tekniska
hjälpmedel skiftar från hotell till hotell.
3. Clarion Hotel Sign är ett av våra hotell som ligger bra till.
Ett kvitto på det är att företaget Funka arrangerat Sveriges
största tillgänglighetsdagar just här hos oss.

Sweden Hotels
Eva Palmgren, VD
1. Ljudmiljön är oerhört viktig för alla deltagare på konferenser och
möten. Ett möte handlar om kommunikation och interaktion
mellan flera parter och det förutsätter att alla deltagare kan ta
del av diskussioner och föredragshållare. Om deltagarna inte hör
vad som sägs kan de inte heller vara delaktiga.
2. De flesta hotell erbjuder ljudanläggningar, och några även
hörslingor.
3. Sweden Hotels i Örebro är oerhört duktiga inom Corporate Social
Responsibility, CSR, och de är ett föredöme för alla i vår bransch.
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Life is on
Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att
delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse
och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra
användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.
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