
Aldrig et kedeligt møde
Vent… hvor vil du mødes? Regus har fundet ud af, at danske forretningsfolk ikke har nogen grænser, når de vælger et mødested

Selvom man nu til dags sjældent kan gå ind på en café uden at se mindst ét møde i fuld gang, er fleksibelt arbejde en noget mere dristig
oplevelse for nogle danske topledere. I en ny undersøgelse har de afsløret, at de er alt andet et traditionelle i deres valg af mødested. Mere
end 26.000 adspurgte fra mere end 90 lande blev spurgt om det underligste sted, de nogensinde havde haft et møde, og de mest
mærkelige steder omfattede et kloster, en gammel jernbanetunnel, en vuggestue og et landbrug til maddikeavl.

Nogle af stederne, som blev afsløret i undersøgelsen, virker mere passende til en actionfyldt thriller, mens andre viser, at der virkelig ikke er
et sted, som forretningsfolk anser som forbudt område for et møde, f.eks. en lufthangar, undervandsbåd, mine, elevator, der ikke virker, og
gammel rejefiskebåd. 

Top 10 over de
mærkeligste steder
at mødes globalt

Top 10 over de
mærkeligste
steder at mødes i
Danmark

I badet Et ishus

Til et cykelløb
En flyvebåd i det
græske øhav

I en hule I IKEA

En losseplads
En bananplantage i
Uganda

Til en
bryllupsreception I en traktor
På en slæde under en
slædetur

Et testanlæg for
Jaguar'er

En have med rosenkå
l En affaldsplads

På et krigsskib
En indendørs
skibakke i Dubai

I et skur
På den Spanske
Trappe i Rom

I et spisekammer på
kontoret I et telt i ørkenen

Selvom det er usandsynligt, at traktorer bliver et hit i Danmark inden for den nærmeste fremtid, vil en testbane for Jaguar'er dog være noget
mere tiltalende.  

Biler og restauranter lader til at være mere almindelige steder at "snuppe et møde", mens fly og lufthavne også er populære vælg, hvilket
afspejler den internationale forretningskultur. Det bliver dog endnu mere besynderligt: toiletter og badeværelser forekommer mere end én
gang. Mindst én person fortalte om et møde, der blev afholdt i en hule, mens en anden uheldig person deltog i et møde på et hospital.

På den positive side bliver svømmepøler, saunaer og natklubber alle nævnt, hvilket viser, at forretningsmøder ikke altid er hårdt arbejde. 

Kenneth Ohlendorff , Country Manager Regus, fortæller: "De mærkelige steder, hvor folk befinder sig til et forretningsmøde, lige fra
badeværelser til forladte bygninger og strande, viser, hvor åbensindede og fleksible folk i forretningsverdenen er blevet. Stederne, som blev
afsløret i denne undersøgelse, falder måske ikke i alle folks smag, og nogle af dem giver helt sikkert stof til eftertanke, hvad angår sikkerhed
og professionalisme. Heldigvis for de mindre eventyrlystne forretningsfolk findes der et stort netværk af professionelle og produktive
mødesteder rundt om i verden, hvor de kan fokusere på deres mål i stedet for de usædvanlige omgivelser".

Hvis du vil have flere oplysninger, skal du kontakte: eric@bondpremea.com eller via

+46 704151525

Om Regus

Regus er verdens største leverandør af fleksible arbejdspladsløsninger med et udvalg af produkter og servicer, der strækker sig fra fuldt
møblerede kontorer til professionelle mødelokaler, business lounges og verdens største netværk af videokonferencefaciliteter. Regus giver dig
mulighed for at arbejde på din egen måde, uanset om det er hjemmefra, mens du er på farten eller på et kontor. Kunder som f.eks. Google,
GlaxoSmithKline og Nokia er sammen med hundredtusinder af voksende små og mellemstore virksomheder nogle af dem, der har glæde af at
outsource deres behov for kontorer og arbejdspladser til Regus, hvilket giver dem mulighed for at koncentrere sig om deres kerneaktiviteter.

Over 1,3 millioner kunder om dagen har glæde af Regus' faciliteter overalt i verden på mere end 1.500 beliggenheder i 600 byer og 100
lande, hvilket giver den enkelte mulighed for at arbejde hvor som helst og når som helst. Regus blev grundlagt i Bruxelles, Belgien, i 1989 og
har hovedkontor i Luxembourg. Regus er noteret på London Stock Exchange.

Du kan få flere oplysninger ved at besøge: www.regus.com


