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Diös skapar modernt kontor för 
digital byrå i Falan galleria i Falun 
I början av maj står ett nyutvecklat modernt kontor klart till reklambyrån Dalarna 
Digital en trappa upp Falan galleria. I en kreativ och skräddarsydd helhetslösning 
utvecklar Fastighetsägaren Diös lokalerna med sociala loungeytor, unika 
mötesrum, inspirerande kontorsmiljö och stora panoramafönster ut mot Fisktorget. 
 
Dalarna Digital är en reklambyrå med digitalt fokus och säte i Falun. På företaget jobbar ca 10 personer med 
expertis inom digital marknadsföring och strategiarbete, webb och drift. Kontorsmiljön utvecklas i en 
tidigare cafélokal där viss befintlig inredning återbrukas till smarta kontorslösningar: det runda trapphuset 
exempelvis ett telefon- och mötesrum.  
 
–  Det känns riktigt roligt och spännande att vi tillsammans med de kreativa människorna på Dalarna Digital  
nu utvecklar vad som ser ut att bli Faluns snyggaste kontor. Utvecklingen är helt i linje med vår strategi om 
att skapa nya flöden i befintlig galleriamiljö. Nu ser vi fram emot att färdigställa och välkomna Dalarna Digital 
till sin nya kreativa arbetsplats, säger Stefan Carlsson, uthyrare, Diös Dalarna.  
 
– Nu tar vi plats mitt i hjärtat av centrala Falun och ökar därmed vår tillgänglighet både gentemot våra 
medarbetare och kunder. Vi ser fram emot att bli en del av gallerian som är i en spännande 
utvecklingsprocess, och vi är övertygade om att vi och våra grannar kommer driva flöden till varandra, 
säger Marcus Hanser, vd, Dalarna Digital.   
 
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Stefan Carlsson, uthyrare, Diös Dalarna. 
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E-post: stefan.carlsson@dios.se    
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