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Accor pyrkii Euroopan johtavaksi 
coworking-tilojen tarjoajaksi 
_________________________________________________________________________ 
 
Accor haluaa toimia työelämän globaalien suuntauksien mukaisesti ja pyrkii 
Euroopan johtavaksi coworking-tilojen tarjoajaksi vuoteen 2020 mennessä. 
Seuraavien kolmen vuoden aikana hotelliketju suunnittelee avaavansa 
hotelleihinsa 1200 uutta työskentelytilaa eri puolilla maailmaa. WOJO-tuotemerkin 
myötä Accor laajentaa valikoimaansa ja pyrkii mukautumaan kuluttajien arkeen. 
 
– Panostamalla työelämään Accor sopii entistäkin paremmin kuluttajien arkeen. 
Laajentuminen täydentää pitkäaikaista visiotamme siitä, että haluamme olla niin 
matkailijoiden kuin paikallisväestönkin luonnollinen kohtauspaikka, sanoo Jan Birkelund, 
Accorin Pohjoismaiden Development & Operations -osastolta. 
 
WOJO on saanut alkunsa Accorin ja Bouygues Immobilier -kiinteistönvälitysyrityksen 
(perustettiin vuonna 2017 nimellä Nextdoor) yhteishankkeesta. Tuote tuodaan markkinoille 
Accor-ketjussa ympäri maailman – niin budjetti-,  keskihintaisissa kuin luksushotelleissakin. 
 
– Hotellitoimijana olemme päivittäin suorassa yhteydessä yrityksiin ja työntekijöihin. Siksi 
ymmärrämme heidän tarpeitaan ja odotuksiaan työelämälle. Työystävällinen ympäristö, 
henkilökohtainen kohtaaminen ja ensiluokkaiset palvelut kuuluvat ydinosaamiseemme. 
WOJO:n avulla voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin liikkuvasta työelämästä, sanoo 
WOJO:n toimitusjohtaja Stephane Bensimon. 
 
WOJO tarjoaa kolmea erilaista tuotetta: 

WOJO Spots: työskentele missä tahansa 
Vieraat voivat hyödyntää Accorin koko valikoimaa ja työskennellä missä tahansa Accorin 
verkostoon kuuluvassa pisteessä ilman lisäkustannuksia. Heille taataan aina 
henkilökohtainen palvelu paikan päällä. Vieraat voivat työskennellä baarissa, ravintolassa tai 
aulassa – vaikka he eivät yöpyisikään hotellissa. Säännöllisemmille hotellivieraille WOJO 
tarjoaa kuukausitilauksen, johon sisältyy erilaisia alennuksia ruoasta, työpajoista ja 
konferensseista. 
 
WOJO Corners: työpaikkoja kaikille 
WOJO Corners tarjoaa tiloja pidempiin työskentelyhetkiin ilman häiriöitä. Näissä tiloissa 
vieraita eivät häiritse ulkopuoliset äänet, tulivatpa ne sitten rautatieasemalta, lentokentältä 
tai ostoskeskuksesta. Myös näitä työskentelypisteitä on useissa Accorin hotelleissa ympäri 
maailman.  
 
WOJO Sites: ”All inclusive” 
Yhdessä Bouygues Immobilierin kanssa WOJO tuo markkinoille toimistoratkaisun, jossa 
yhdistyvät yhteiset työskentelyalueet (baarit, aulat, keittiö) ja jaetut tilat, kokoushuoneet ja 
erilliset toimistot. Erona WOJO Spotsiin ja WOJO Cornersiin on, että asiakas voi vuokrata 
näitä toimistoja ja hyödyntää niiden yhteydessä laajaa palvelutarjontaa. 
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TIETOA ACCORISTA 

Accor kuuluu maailman johtaviin matkailu- ja elämäntapayrityksiin ja on digitaalinen 
innovaattori, joka tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä lähes 4 800 hotellissa, lomakohteessa ja 
asunnossa yli 100 maassa. Voittamattomalla kansainvälisesti tunnettujen 
hotellituotemerkkien valikoimalla – johon kuuluu luksushotelleja, suosittuja keskiluokan ja 
boutique-hotelleja sekä turistiluokan hotelleja – Accor on yli 50 vuoden ajan tarjonnut 
ainutlaatuista palvelua ja asiantuntemusta. Suuren majoitustarjonnan lisäksi Accor tarjoaa 
myös uusia tapoja elää, työskennellä ja osallistua kulinaristisiin elämyksiin, yöelämään ja 
hyvinvointiin. Kaikki on koottu yhteen maailman kannattavimmista hotellien kanta-
asiakasohjelmista. Accor pyrkii myös edistämään kestävää kehitystä, ja sillä on aktiivinen 
rooli planeettamme ja paikallisyhteisöjemme huomioimisessa. Planet 21 – Acting Here pyrkii 
positiiviseen vieraanvaraisuuteen, kun taas konsernin pääomarahasto Accor Solidarity 
keskittyy vähäosaisiin ryhmiin tarjoamalla ammattikoulutusta ja työmahdollisuuksia 
hotellikonsernissa. Accor SA on noteerattu Euronext Parisissa (ISIN-koodi: FR0000120404) 
ja sillä käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla (koodi: ACRFY). Katso lisätietoja 
osoitteesta accor.com tai seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


