
Hos oss slipper du långa, bindande avtal. Du kan därför känna dig fri och våga mer. Passa på 
att utforska nya marknader och minimera samtidigt dina risker, tack vare alla nya sätt att 
arbeta som du får på köpet. 

Regus har ett globalt nätverk med flexibla kontorsutrymmen, mötesrum, affärslounger och 
virtuella kontor. Vi tar hand om allt som du behöver på ditt kontor, så att du kan lägga allt 
fokus på din framgång.

Allt detta och mer får du på vår nya fantastiska  
adress på Gärdet i Stockholm

Från 4 till 745 m².
Östhammarsgatan 68, 4tr, 115 28 Stockholm.

A better place for your businessRätt plats för dig och ditt företag



Faciliteter
• Tillträde dygnet runt
• Kontrollerat inomhusklimat
• Hiss
• Parkering
• Mötesrum
• Goda kommunikationer
• Anpassat för rörelsehindrade
• Säkert parkeringsgarage under jord 
• Videokonferensrum
• Affärslounge
• Nedsänkta tak

Gärdet Center ligger på fjärde våningen i en modern kontorsbyggnad på sköna Gärdet 
med hamnutsikt och Östermalm runt hörnet. Med sin snygga och praktiska inredning 
är affärscentret rent och fräscht, så att du kan fokusera på ditt jobb samtidigt som du 
upprätthåller en professionell image utåt. Förutom bekväm parkering i huset får du 
tillgång till en hel rad faciliteter, och ett närbeläget gym. Ett stenkast härifrån väntar 
Stockholm city med alla sina företag inom media, teknik och fi nans samt ett stort utbud 
restauranger och topphotell. Oavsett om du jobbar, möter kunder eller bara kopplar av, 
fi nns allt du kan tänkas behöva på centret eller alldeles i närheten.

Ute eft er ett infl yttn ingsklart 
kontor på toppläge?
Välj dina villkor bland en rad olika 
utrymmen och fl ytta in direkt. Vi tar hand 
om allt, så att du kan fokusera på det 
som är viktigt: din affärsverksamhet.

Vill du etablera ditt företag på 
en ny marknad?
Välj adress och få ett lokalt 
telefonnummer med personlig 
samtalsbemanning. Välj bland 1700 
platser världen över och ta vara på nya 
affärsmöjligheter – hos oss kan du visa 
dina kunder hur lokal du är.

Behöver du en representati v 
plats för dina möten?
Perfekt för allt från kundmöten 
och intervjuer till teammöten och 
presentationer. Boka direkt, så gör vi 
i ordning rummet och ger dig allt du 
behöver. Bara för dig att dyka upp och 
fokusera på ditt möte.

Vill du vara produkti v även när 
du är på språng?
Som Businessworld-medlem får du 
drop-in-tillträde till affärslounger i hela 
Regus nätverk. Säg farväl till stökiga 
kaféer och börja jobba i affärsklass.

Färdbeskrivning via bil
Via E20 är det enkelt att hitta hit.

Via fl yg
Runt 40-minuters bilresa till Arlanda och cirka 
25  minuter till Bromma

Via kollektivtrafi k
Busshållplats nära huvudingången samt 
Gärdet T-bana på gångavstånd
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