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Maila mig

På fjärde våningen på Regeringsgatan 30 hittar du Convendum. Ett coworking
space med flexibla kontorslösningar och konferens i en personlig miljö. Läget är
i direkt anslutning till Stureplan med ett stort antal restauranger och butiker.
Goda kommunikationsmöjligheter och parkering finns i kvarteret.

MEMBERSHIP Som medlemmar har ni och ert företag tillgång till
arbetsplatser i Convendums Lounge och Cowork Office. Ni får även tillgång till
fullt utrustade mötes- och konferensrum i flera olika storlekar. Medlemskapet
ger er fri tillgång till samtliga Convendums anläggningar.

Extra
Intresseanmälan
Alla bilder (11)

Pris: 4 995 SEK/månad.
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PRIVATE OFFICE Ett utmärkt alternativ för er som är i behov av ett eget
låsbart kontor. Private Office finns i olika storlekar och är utrustade med
ergonomiska möbler av hög kvalité. Kontoren är försedda med den senaste
tekniken och en internationell design. Pris: från 22’485 SEK/månad.

Dela faktabladet
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Övrigt
CONFERENCE
Vi erbjuder moderna och fullt utrustade mötes- och konferensrum i olika storlekar.
Vår konferenspersonal hjälper er att arrangera små som stora konferenser, med
servering av mat och dryck, allt för att ni ska få ut så mycket som möjligt av era
sammanträden.
Pris: från 300 SEK/timme.
BENEFITS
Convendum är en mötes- och kommunikationsplattform där företag kan växa och
utvecklas genom samverkan och kunskapsutbyte. Vårt fokus är att få våra
medlemmar att lyckas med sin verksamhet, genom en hög service i effektiva miljöer.
Som medlem på Convendum har du tillgång till concierge, café, deli, restaurang,
gym, trådbunden och trådlös uppkoppling samt frukost alla dagar.
CONVENDUM
Convendum möter upp det nya behovet av aktivitetsbaserade arbetssätt genom att
utveckla och etablera moderna coworking spaces i bästa affärsläge. Medlemskapet
ger tillgång till samtliga enheter och möjlighet till samverkan med andra
medlemsföretag. Våra centers är utrustade med den senaste tekniken samt en hög
design- och servicenivå. All kringservice ingår.
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LokalerStockholm.se är det självklara valet för dig som söker lediga lokaler i Stockholm. Vare sig det gäller kontorslokaler,
butikslokaler eller lagerlokaler. Kort sagt; vill du hyra kontor, butik eller lager i Stockholm har du kommit rätt!
Och om du är fastighetsägare med lokaler att hyra ut i Stockholm är det hit du ska vända dig. Vi har lång branscherfarenhet, ett
högt anseende på marknaden och ett mycket brett kontaktnät. Med andra ord så når du helt rätt målgrupp om du marknadsför
dina lediga lokaler här på LokalerStockholm.se.
Genom att använda vår webbtjänst godkänner du vår vår Integritetspolicy.
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