
Nytt kontorlokale i Oslo kan gi bedrifter mulighet til å vokse uten
de store utgiftene
Et femte Regus-senter kan hjelpe norske bedrifter med å øke antallet ansatte og tiltrekke seg dyktige medarbeidere

Regus, verdens største leverandør av fleksible arbeidsplassløsninger, har åpnet sitt femte senter i Oslo. Dette gir bedrifter nye
vekstmuligheter i 2013. Åpningen av senteret i Cort Adelers gate kan også hjelpe bedrifter med å introdusere fleksible arbeidsordninger og
tiltrekke seg dyktige medarbeidere.

Bedriftene i Norge har nå et mer optimistisk syn på fremtiden sammenlignet med i oktober 2012, og optimismen er mye høyere her enn det
som er gjennomsnittet på verdensbasis – dette ifølge funnene i den nyeste Regus Business Confidence Index. Indeksen viser at nesten ni av ti
(88 %) av bedriftene i Norge har som mål å øke antallet ansatte i 2013, og nesten halvparten (47 %) tror at bedriftene vil ansette flere
medarbeidere innen salg og markedsføring.

Regus' utvidede nettverk av fleksible arbeidsplassløsninger i Oslo er en kostnadseffektiv løsning for norske og utenlandske bedrifter som
ønsker å utvide staben. De kan øke antallet ansatte og antallet kontorplasser akkurat når de vil, uten at de trenger å vente eller bli bundet av
langvarige leieavtaler. Det kan godt hende at veksten varer ved, men det er heller ingen grunn til å kaste bort penger på kontorplasser som
ikke er i bruk.

”Regus har vært svært behjelpelige og skreddersydd den løsningen vi trenger under vår vekst som oppstartsbedrift. Innovation Support flyttet
inn til Regus i august 2012 med 2 personer. Regus la til rette et kontor hvor det var mulig å vokse opp til 6 personer før man kunne skifte til
større lokaler. Innovation Support har nå flyttet til større lokaler i Regus og pasert 10 ansatte. Regus har underveis vist forståelse for en
gründers hverdag og funnet løsninger der etter." Helge Bharat Johnsen, Daglig leder og gründer, Innovation Support AS. 

Regus' nye forretningssenter i Oslo er også et nyttig verktøy for bedrifter som ønsker å holde på eller tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Det
å gi ansatte fleksibilitet til å arbeide hvor de vil og når de vil, er en stadig viktigere faktor sett fra et HR-perspektiv, og det kommer til å bli stadig
viktigere når norske arbeidsgivere skal konkurrere om de mest talentfulle medarbeiderne.

Alf Astrup, Country Manager for Regus i Norge, sier følgende: "Når vi nå utvider Regus-nettverket i Oslo til å omfatte fem sentre – i tillegg til de
to sentrene som ble åpnet i Bergen og Stavanger i 2012 – er det for å imøtekomme behovet for mer fleksible arbeidsordninger. Kontorlokalene
våre i Norge gjør det mulig for arbeidsgivere å tilby de ansatte mer praktiske steder å arbeide på, og de kan introdusere nye måter å arbeide
på, som fjernarbeid eller fleksible arbeidsordninger. Det er en flott måte å øke de ansattes motivasjon og produktivitet på med tanke på at
bedriftene har som mål å vokse og opprettholde et konkurransefortrinn i 2013."

Merknad til redaktører

Det femte Regus-forretningssenteret ligger i Cort Adelers gate, i forretningsstrøket Vika. Senteret befinner seg i nærheten av Nationaltheatret
stasjon, som har utmerkede forbindelser til flyplassen og andre deler av Oslo.

Fasilitetene på senteret omfatter kontorer som står klare til bruk, delte kontorer, businesslounge, møterom og et videokonferanserom. Hele
senteret har sikkert trådløst nettverk, og profesjonell administrativ støtte er tilgjengelig.

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, slik at de kan fokusere på sine viktigste oppgaver.

Over 1 300 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1500 steder i 600 byer i 99 land. Det gjør det mulig for
kunder 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. For mer informasjon vennligst besøk www.regus.no


