KISTA SIENCE CITY

CENTRALT BELÄGET I NORRA EUROPAS SCIENCE PARK
OCH I ANSLUTNING TILL
KISTA GALLERIA

FÖRETAGSADRESS

MÖTESRUM

KONTORSRUM

KONTORSPLATS/CO-WORKING

QUICK OFFICE KISTA med perfekt läge i händelsernas centrum – Kista Sience Park. Vårt moderna kontor erbjuder
kontorsrum, kontorsplatser och mötesrum i en trivsam arbetsmiljö som inbjuder till nätverkande med möjligheter
till nya samarbetspartners och affärer. Fullt utrustade mötesrum för upp till 20 personer. Flexibla kontorslösningar
och hög personlig service som gör din arbetsdag enklare och mer effektiv.

KONTORSLÖSNINGAR
KONTORSRUM
Vi har rum med plats för 1-6 personer. När du hyr
kontorsrum hos Quick Office får du ett komplett
kontor med allt du behöver i vad vi kallar Kontorspaket.
Se separat produktblad.
FLEXIBEL ARBETSPLATS/CO-WORKING
Detta är vår tjänst för dig som har behov av en enkelt
och riktigt flexibel kontorslösning. Välj det Enkla kontoret
eller Kontor flex och få tillgång till det mesta som behövs
för ett kontor. Se separat produktblad.

FÖRETAGSADRESS
När du har behov av en professionell adress men
inte ett fysiskt kontor då väljer du Quick Office
Företagsadress. Vi tar hand om posten och du hämtar
den på kontoret eller vi vidarebefordrar den enligt
dina önskemål. Se separat produktblad.

MÖTESRUM OCH KONFERENSRUM
Oavsett vilken av våra tjänster du väljer har du tillgång till våra mötesrum. Kontorshotellet erbjuder flera fullutrustade
konferensrum för möten upp till 20 personer. Konferensservice med servering och snabb WiFi ingår alltid.
Du har även tillgång till mötesrummen på alla våra andra Quick Office Kontorshotell.
Boka enkelt på quickoffice.se se separat info.

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 inbjuder till nätverkande 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, 30% rabatt när du bokar
mötesrum på något av våra andra kontorshotell, marknadsföring på våra
digitala entréskyltar med mera. Drop-in platser på flera av våra kontor.
VÅRA KONTORSPAKET
Hos oss kan du välja det Kontorspaket och den servicenivån som
passar din verksamhet bäst till mycket fördelaktigt pris. Mötesrum,
möbler, kaffe, städning, internet och utskrifter ingår självklart i alla våra
olika kontorspaket. Vi erbjuder alltid förmånliga tilläggsmöjligheter.
INTERNETANSLUTNING
Vi erbjuder säker internetuppkoppling med hög kvalité.
HÖG SÄKERHET
Genom vårt passage-system, larm och samarbete med säkerhetsbolag
är säkerheten 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 arrangerar Quick Office månatliga träffar
(t.ex. frukostar, fika eller after work) som ingår i hyran.
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.

”Quick Office är som en mötesplats
för egenföretagare och entreprenörer
som är små till medelstora. Servicenivån är hög med glatt och trevligt
bemötande av personalen.”
TANIA J. HAGSTRÖM,
SUPPLY CHAIN &
ADMINISTRATION MANAGER
MED-EL NORDIC AB

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:
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KONTAKT
ALEXANDER
070 - 782 25 43
alexander@quickoffice.se

ENKELT – PERSONLIGT – FLEXIBELT
QUICK OFFICE KISTA – KISTAGÅNGEN 16, TRAPPTORN A 5TR, 164 40 KISTA, 08-752 19 50
QUICKOFFICE.SE

FOLDER KISTA 180528
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