
DET MEST CENTRALA LÄGET  
I STOCKHOLM CITY

FÖRETAGSADRESS  MÖTESRUM  KONTORSRUM  KONTORSPLATS/CO-WORKING 

CITY VASAGATAN



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 i biosittning. 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.

QUICK OFFICE CITY VASAGATAN är beläget mitt i City. Ett AAA-läge för dina affärer med 100 meter från  
ArlandaExpress och Centralstationen. Här samlas företag som värdesätter kontorets höga servicenivå och profil. 
Du väljer enkelt den rätta kontorslösningen för dig och ditt företag.



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 arbets-
miljö 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:

VÅR SERVICE

”På Quick Office är det alltid  

personligt, trevligt och flexibelt.  

De är lösningsorienterade och  

servicenivån är mycket hög.”

ULRIKA MIKKELSEN, VD 
RETAIL STAFFING 

PERSONLIG SERVICE
Vår kontorsvärd bemannar  
kontoret i receptionen och lär   
känna dig och ditt företag. Vi ger dig 
som hyresgäst och dina besökare ett per-
sonligt och professionellt bemötande. Vi erbjuder en trivsam  
arbets miljö som in bjuder till nät verkande med nya samarbetspartners 
och affärsmöjligheter.

MEDLEMSKAP
Som hyresgäst hos Quick Office erhåller du ett Quick Office-medlem-
skap. Medlemskapet ger dig en rad förmåner som t.ex. rabatt på logi 
hos Sveriges största hotellkedja Scandic, 30% rabatt när du bokar  
mötes rum 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.



FO
LD

ER
 C

IT
Y 

18
03

27

ENKELT – PERSONLIGT – FLEXIBELT
QUICK OFFICE CITY VASAGATAN – VASAGATAN 36, 111 20 STOCKHOLM 

CITYVASAGATAN@QUICKOFFICE.SE – QUICKOFFICE.SE

KONTAKT
cityvasagatan@quickoffice.se  

08 - 447 11 70  
Mer information på  

quickoffice.se
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