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Accor satser på at blive førende 
i Europa inden for coworking 
_________________________________________________________________________ 
 
For at matche globale trends i arbejdslivet satser Accor nu store ressourcer på at 
blive førende i Europa inden for coworking inden 2020. I løbet af de kommende tre 
år har hoteloperatøren planer om at åbne 1.200 nye arbejdszoner på sine hoteller 
rundt omkring i verden. Varemærket, der går under navnet WOJO, indebærer, at 
Accor ekspanderer sit udbud for at blive mere relevant for forbrugere i deres 
hverdag. 
 
– Satsningen på arbejdslivet gør Accor endnu mere relevant for forbrugerne i deres hverdag. 
Ekspansionen er også i tråd med vores langsigtede vision om at være et naturligt mødested 
for såvel rejsende som lokalsamfundet, siger Jan Birkelund, Development & Operations for 
Accor i Norden. 
 
WOJO er resultatet af et joint venture mellem Accor og ejendomsselskabet Bouygues 
Immobilier, der blev grundlagt i 2017 og tidligere gik under navnet Nextdoor. Konceptet 
lanceres på Accor-hoteller over hele verden – med tilbud inden for såvel budget som midscale 
og luksus. 
 
– Som hoteloperatør er vi dagligt i direkte kontakt med virksomheder og ansatte, og derfor 
har vi forståelse for deres behov og forventninger til arbejdslivet. En arbejdsvenlig atmosfære 
i kombination med en personlig service og premiumtjenester er i tråd med vores ekspertise. 
Med WOJO kan vi nu opfylde kundernes behov for et mobilt arbejdsliv, siger Stephane 
Bensimon, administrerende direktør for WOJO. 
 
WOJO kommer til at tilbyde tre forskellige produkter: 

WOJO Spots: Arbejd hvor som helst 
Med adgang til hele Accors varemærkeportefølje kan gæsterne arbejde hvor som helst i 
Accors netværk – gratis og med garanti for personlig service på stedet. Gæsterne kan vælge 
at arbejde i baren, restauranten eller i lobbyen – selvom de ikke har lejet et værelse på 
hotellet. Og for gæster, som besøger hotellerne mere regelmæssigt, tilbyder WOJO et 
månedligt abonnement, der inkluderer forskellige rabatter på mad, workshops og 
konferencer. 
 
WOJO Corners: Arbejdspladser til alle 
WOJO Corners er særligt indrettede zoner, hvor man kan sidde, når man har behov for at 
arbejde lidt længere uden at blive forstyrret. Her er man afskærmet fra støjen udenfor, uanset 
om det er på en banegård, i en lufthavn eller i et indkøbscenter. Også denne type 
arbejdspladser bliver tilgængelige i et bredt udvalg af Accors hoteller og varemærker globalt.  
 
WOJO Sites: ”All inclusive” 
I samarbejde med Bouygues Immobilier lancerer WOJO en kontorløsning, der kombinerer 
arbejdszoner i fællesarealer (barer, lounger, køkkener) med separate rum, mødelokaler og 
rigtige kontorer. Til forskel fra WOJO Spots og WOJO Corners er det muligt at leje disse 
kontorer og samtidig drage nytte af et bredt udbud af tjenester. 
 



 

 
 
 
 

Mere information 
Ingemar Åkesson Jan Birkelund 
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Telefon: +46-70-898 33 69 Telefon: +46-73-433 80 65 
E-mail: ingemar@comma.se  E-mail: jan.birkelund@accor.com 
 
 

OM ACCOR 

Accor er førende i verden inden for rejser og livsstil samt en digital innovatør, som tilbyder unikke 
oplevelser ved næsten 4.800 hoteller, resorts og boliger i over 100 lande. Takket være en 
uovertruffen portefølje af internationalt kendte hotelvaremærker – som dækker alt fra 
luksushoteller til populære mellemklasse- og boutiquehoteller samt økonomiklassehoteller – har 
Accor gennem mere end 50 år tilbudt en service og ekspertise, som er svær at overgå. Foruden 
et bredt udbud af overnatningsmuligheder tilbyder Accor også nye måder at leve, arbejde og tage 
del i kulinariske oplevelser, natteliv og wellness på. Alt er samlet i et af verdens mest udbytterige 
hotelloyalitetsprogrammer. Accor stræber også efter at fremme en bæredygtig udvikling og spiller 
en aktiv rolle for at give tilbage til jorden og de lokalsamfund, hvor vi har en tilstedeværelse. 
Planet 21 – Acting Here stræber efter positiv gæstfrihed, mens koncernens kapitalfond Accor 
Solidarity fokuserer på underpriviligerede grupper gennem erhvervsuddannelse og muligheder for 
ansættelse inden for hotelgruppens netværk. Accor SA er noteret på Euronext Paris (ISIN-kode: 
FR0000120404) og handles i USA på OTC-markedet (kode: ACRFY). Besøg accor.com for nærmere 
oplysninger, eller følg os på Twitter og Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


