QUICK OFFICE KONTORSPLATS

Hyr flexibel arbetsplats upp till 2 dagar/vecka
Kistagången 16 - Mitt emellan Kista Galleria och Kista Mässan!
Läget ger ditt företag en bra positionering centralt i Kista Science City.
Förutom det centrala läget sparar du pengar och tid genom vårt serviceutbud.
Det här ingår när du hyr din kontorsplats hos oss:
- Medlemskap hos Quick Office
- Kontorsvärd med personlig service som känner dig och ditt företag
- Mötes- och konferensrum
- Service vid möten och konferenser
- Personligt bemötande av era besökare
- Möblerad arbetsplats som är avskärmad
- Internet via fiber 100Mbit, trådlös alt kabel
- Nybryggt kaffe
- Kopiering, skanning och print
- Städning och förbrukningsmaterial.
- Hög säkerhet med larm och passagesystem.
- Närhet till nya samarbetspartners och nya affärsmöjligheter.
- Drop in-arbetsplatser på flera av våra övriga Quick Office Kontorshotell.
Så här enkelt väljer du den rätta kontorslösningen för dig och ditt företag:
1.
Välj antal arbetsplatser.
3.
Välj eventuellt tillval.
2.
Välj servicepaket/nivå.
4.
Klart för inflyttning!
Välj något av våra servicepaket när du hyr din kontorsplats hos Quick Office.
Servicepaket:
Basic
Medium
Large
Kopiering och print (även färg) per mån
200 kr
300 kr
Kaffe ingår -/20/40 koppar per mån
ingår
ingår
Mötesrum (förbokning quickoffice.se)
1000kr/mån
2000kr/mån
			
Kostnad per månad
1495 kr/mån
1890 kr/mån
2395 kr/mån
			
Det ingår även drop-in tid i mötesrummen med 1h/gång och 30% rabatt på förbokning online av
mötes- och utbildningsrum för tid utöver ovanstående.			
			
Ingen bindningstid. Uppsägningstid 3 kalendermånader. Förbokning sker via receptionen.
Reservation för fullbeläggning.			
		
Som medlem hos Quick Office får du också:
• Marknadsföring av ert företag på Quick Office digitalskärmar
• 30% rabatt på mötesrum på flera av våra Quick Office-kontorshotell.
Tillvalsmöjligheter:
1. 50% rabatt på Företagsadress
2. Extra kaffe: 10 koppar för 88kr
3. Öka utskrifter/kopior: 50% rabatt på överenskommet tillägg/mängd.
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