Välkommen till
Motala företagscenter
med Coffice

Vill du ha en kreativ och flexibel arbetsplats
full av liv och inspiration?
För en dag, en vecka eller en månad?
Ta då möjligheten att vara hos oss på Coffice. Här kan du hyra plats för en dag, en vecka,
eller en månad till ett mycket förmånligt pris. Du får tillgång till helt nybyggda fräscha
lokaler i centralt läge, ”jobbarkompisar”, samtalsrum och gott kaffe!

Du är alltid välkommen och det räcker med ett mail till:
coffice@tillvaxtmotala.se för att boka din plats!

Coffice är den flexibla arbetsplatsen som fylls med sporadiska hyresgäster som antingen
planerar sin företagsstart, nyligen kommit igång eller är ett företag i full verksamhet.
Vår förhoppning är att skapa en bra mix av entreprenörer som kan utvecklas tillsammans.
Coffice kommer också vara platsen för frukostmingel varje torsdag, och intressanta
kunskapshöjande lunchmöten en gång i månaden. Till dessa är alla företagare i Motala
med omnejd inbjudna vilket skapar gott om chans till nya värdefulla kontakter för dig som
hyresgäst. I direkt anslutning finns företagsstöd i form av NyföretagarCentrum, Företagarna
Motala & Vadstena, Linköpings Universitet och näringslivsbolaget Tillväxt Motala AB.
Allt detta som support för dig som är hyresgäst för en lång eller kort tid. Motala Företagscenter
med Coffice finns på Motala Företagsby på Drottninggatan 50 där ett 50-tal företag idag
driver sina verksamheter.
Coffice är också en plats för dig som är på tillfälligt besök i Motala och behöver en plats att
jobba på, eller för dig som jobbar hemifrån eller reser mycket i jobbet!

Erbjudande

Månadshyra

Veckohyra

Dagshyra

Blivande företag

500 SEK

150 SEK

30 SEK

Nystartade företag

800 SEK

250 SEK

50 SEK

1 500 SEK

400 SEK

100 SEK

Sporadiska hyresgäster

Betalning sker via swish eller kortbetalning på plats. Alla priser exklusive moms.

Har du frågor om Coffice?
Maila: coffice@tillvaxtmotala.se eller ring: 0141-122 112 eller 0141-209 720.

