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FÖRETAGSADRESS

MÖTESRUM

KONTORSRUM

KONTORSPLATS/CO-WORKING

QUICK OFFICE DANDERYD – COWORKING SPACE Högst upp i huset på plan 6 har vi öppnat upp vår nya
moderna coworking yta med 60 arbetsplatser. Här finns kontorsrum i olika storlekar och coworking
platser i direkt anslutning till kontorsrummen. Optimera dina kontorsytor maximalt och nyttja mötesrum
och arbetsplatserna när behovet finns. En kostnadseffektivt och oslagbar kombination av kontorsrum och
coworking för moderna företag.

KONTORSLÖSNINGAR
KONTORSRUM – PRIVATE OFFICE
Kontorsrum för 4-6personer. Välj kontorsrum för dina medarbetare som oftast är inne på kontoret och behöver egna
arbetsplatser. Kontoret är modernt med en skön känsla och
fullt möblerade. Kombinera sedan fritt med de antal arbetsplatser i coworkingdelen för de medarbetare som både
jobbar från kontoret och på annan plats. Läs mer nedan.
COWORKING SPACE
I anslutning till kontorsrummen finns våra coworking ytor.
Här delar man arbetsplatserna med andra företagare och
använder dessa platser för de medarbetare som oftast är
”ute på fältet” tex dina säljare eller konsulter. Att hyra coworking platser innebär att du får en låg kostnad jämfört med
att hyra fasta arbetsplatser i kontorsrum till alla medarbetare
och betala för tomma eller sällan använda arbetsplatser.

FLEXIBILITET OCH FRIHET
Du har alltid möjligheten att växla upp eller ner i antal rum
eller arbetsplatser beroende på konjunktur och antal anställda. Hos oss tecknar du inget flerårigt hyreskontrakt med
automatisk förlängning om du inte säger upp i tid. Välj den
avtalstid som passar dig och ditt företag.

ALLT INGÅR
Kaffe, städning, internet, printer, förbrukningsmaterial, el,
värme med mera - allt ingår i ditt hyresavtal. Du behöver
inte själv skriva olika leverantörs- och serviceavtal och du
slipper ringa och vänta på service när något inte fungerar
som det ska.

MÖTESRUM OCH KONFERENSRUM
Våra mötesrum är inredda för att vara inspirerande och trivsamma. På Quick Office Danderyd erbjuder vi även en stor
konferensrumsanläggning med tillhörande business lounge. Perfekt för tex utbildningstillfällen, produktlanseringar eller en
kick-off. I vårt största mötesrum finns det plats för upp till 70 personer i biosittning. Mötesrummen bokas enkelt på
quickoffice.se/motesrum. Du har även tillgång till mötesrummen på alla våra andra anläggningar i Stockholm och Malmö.

VÅR SERVICE
PERSONLIG SERVICE
Vår kontorsvärd bemannar
kontoret i receptionen och lär
känna dig och ditt företag. Vi ger dig
som hyresgäst och dina besökare ett personligt och professionellt bemötande. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö
som in bjuder till nät verkande med nya samarbetspartners
och affärsmöjligheter.
MEDLEMSKAP
Som hyresgäst hos Quick Office erhåller du ett Quick Office-medlemskap. Medlemskapet ger dig en rad förmåner som t.ex. rabatt på logi
hos Sveriges största hotellkedja Scandic, drop-in platser i mån av plats
och 30% rabatt på mötesrum våra anläggningar i Stockholm och Malmö, marknadsföring på våra digitala entréskyltar med mera.
VÅRA KONTORSPAKET
Hos oss kan du välja det Kontorspaket och den servicenivån som passar
din verksamhet bäst. Mötesrum, möbler, kaffe, städning, internet och utskrifter ingår självklart i alla våra olika kontorspaket.
HÖG SÄKERHET
Vårt passage-system, larm och samarbete med säkerhetsbolag gör säkerhetsnivån hög och du kan vara trygg på din arbetsplats.
NÄTVERKANDE
Som hyresgäst hos Quick Office träffar du många andra företagare och
du ges möjlighet till nya samarbeten och affärskontakter. För att främja
nätverkandet dukar Quick Office veckovis upp en välsmakande frukostbuffé.
KAFFE
Vi erbjuder ett riktigt gott kaffe som gör dagen trivsammare.
ÖVRIG SERVICE
Det mesta ingår i Kontorspaketen men om du har andra önskemål
försöker vi tillgodose dem så långt det är möjligt.

TRE ANLEDNINGAR
TILL ATT VÄLJA
QUICK OFFICE

ENKELT Det är enkelt att

bedriva sin verksamhet på Quick
Office. Snabb inflyttning så att du är
igång med ditt arbete direkt.

PERSONLIGT Vår

bemannade reception tar hand
om våra hyresgäster och besökare
på ett personligt och professionellt
sätt. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö som inbjuder till nätverkande
med nya samarbetspartners och
affärsmöjligheter.

FLEXIBELT

Behoven förändras
och vi kan hjälpa dig med
de utmaningar som du står inför.
Hyr flexibelt de antal arbetsplatser
du har behov av.
Inga investeringskostnader,
endast låga startkostnader:

VÄLJ NÅGON AV NEDANSTÅENDE PRIVATE OFFICE OCH
KOMBINERA FRITT MED ANTAL COWORKING-PLATSER
RUMSNAMN
Victoria
Leonore
Sofia
Kristina
Adrienne
Birgitta
Madeleine
Estelle
Elisabeth

ANTAL ARBETSPLATSER
4
4
6
6
3
3
4 och eget förråd
4 och eget förråd
4

KONTAKT
alexander@quickoffice.se
070-782 25 43
Mer information på
quickoffice.se
ENKELT – PERSONLIGT – FLEXIBELT
QUICK OFFICE DANDERYD – SVÄRDVÄGEN 21 – 182 33 DANDERYD - 08-753 59 50
– QUICKOFFICE.SE
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