
Aldri et kjedelig møte
Hvor skal vi møtes? Regus har funnet ut at norske forretningsfolk er rede til å møtes nærmest hvor som helst

Nå til dags er det ikke uvanlig å se at møter avholdes på kafeer, men enkelte norske ledere tar det enda litt lenger. I en ny undersøkelse har
de avslørt at de er langt fra tradisjonelle når det gjelder valg av møtested. Over 26 000 personer fra 90 land ble spurt hva som var det
merkeligste stedet de hadde hatt et forretningsmøtet på, og blant de mer uortodokse stedene var et kloster, en gammel togtunnel, en
barnehage og et oppdrettssenter for larver.

Enkelte av stedene som ble avslørt i undersøkelsen, virket nærmest som hentet ut av en actionfilm, mens andre viste at det ikke er noen
grenser for hvor forretningsfolk kan avtale å møtes, blant annet på en flyplasshangar, på en u-båt, i en gruve, i en heis som er ute av drift,
og på en gammel reketråler. 

Ti på topp av
merkelige
møtesteder globalt

Ti på topp av
merkelige
møtesteder i
Norge

I badekaret På et slott i Sveits
På et
sykkelarrangement I en smie
I en grotte På en karaokebar
På en søppelfylling Nede i en sølvgruve
På en
bryllupstilstelning

I en kantine på et
kjemikalielager

På en slede under en
sledetur

I en colombiansk
jungel

I en rosenkålåker
I et vaskerom på en
ferje

På et marinefartøy I et mausoleum
I et skur På et motell
På tekjøkkenet på
kontoret På et kjøkken

Selv om mausoleer er stille og rolige steder, er det nok lite sannsynlig at de blir populære møtesteder i Norge med det første! Et slott
derimot er mye mer fristende.  

Mer vanlige møtesteder ser ut til å være i bilen, på kafeer og på hotellrom, mens fly og flyplasser også er populære steder og gjenspeiler
det internasjonale preget som forretningsvirksomheten gjerne har i dag.

På plussiden ser vi at også restauranter, barer og båter oppgis som møtesteder, noe som tyder på at forretningsmøter ikke bare er hardt
arbeid.

Alf Astrup, Country Manager Regus, sier følgende: "De merkelige stedene folk velger å møtes på, med alt fra baderom til strender og
forlatte bygninger, viser bare hvor fleksible man har blitt i forretningslivet. Stedene som avsløres i denne undersøkelsen, appellerer kanskje
ikke til alle, og det kan vel også stilles spørsmålstegn ved hvor sikre og profesjonelle enkelte av dem er. For de som ikke føler seg spesielt
eventyrlystne, finnes det et stort nettverk av profesjonelle og produktive møtesteder over hele verden, der man kan fokusere på bedriftens
målsettinger og ikke på de uvanlige omgivelsene."

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte: eric@bondpremea.com eller +46 704151525

Om Regus

Regus er verdens største leverandør av fleksible arbeidsplasser. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom,
businesslounger og verdens største nettverk av videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra, fra
kontoret eller på farten. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av
å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus.

Over 1,3 millioner kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1500 steder i 600 byer i 100 land. Det gjør det mulig for
enkeltpersoner og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. Regus ble etablert i Brussel i Belgia i 1989.
Hovedkontoret ligger i Luxembourg, og selskapet er børsnotert i London.

Du finner mer informasjon på: www.regus.no


