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COMMUNITY

Elitkontoret är inte bara 
en plats dit du går för att 
jobba. Här blir du en del av 
något  större. Ett coworking- 
community med personer 
från en mängd olika bran-
scher med olika kunskaper. 
 
Ett community som bygger 
på vänlighet, gemenskap 
och samhörighet vilket kan 
leda till samarbeten, nya 
vänner eller bara en väldigt 
mycket roligare arbetsdag!
 
Givetvis har vi härliga even-
emang för våra coworkers. 
Allt ifrån frukostföreläsningar 
till regelbundna afterworks. 
Vi älskar evenemang och 
gör det gärna tillsammans 
med våra medlemmar.

litkontoret är det ultimata när det 
kommer till coworking. Vi vänder 
oss både till entreprenörer och 

företag som söker allt från egna kontor 
till on-demand lösningar.  Det skapar 
en dynamisk miljö där en mängd olika 
personer från flertalet branscher arbetar 
under samma tak.
 
Elitkontoret är en arena för arbete och 
möten där du kan lyfta ditt företag till 
nästa nivå tack vare interagerandet med 
andra likasinnade personer. 

Förutom kontorstjänsterna så erbjuder 
Elitkontoret flertalet loungeytor för arbete 
och möten, en mängd av konferensrum, 
ett bibliotek, relaxavdelning och telefon-
rum för att prata ostört. Om du behöver 
en större lokal till föreläsningar och event 
så finns eventsalen Arenan. Som bonus 
finns det ett fullt utrustat kök med ändlös 
tillgång av nybryggt kaffe, återkommande  
nätverksevenemang och frukostbuffé 
varje måndag!

E

COWORKING – 
ARBETSSÄTTET NU 
OCH I FRAMTIDEN
Människor behöver mötas om kreativitet ska växa överhuvudtaget. 
Idén om coworking, där människor jobbar med sin egen verksamhet 
på en gemensam yta sägs ha startats i San Francisco. Som alla andra 
bra idéer spreds den över världen och kom även till sydvästra Sverige. 

Daniel Isaksson



MÖTEN & 
KONFERENS
—
En central plats för möten i Borås med 
professionellt bemötande och service. 

Elitkontoret ger dig möjlighet att skapa en 
wow-känsla för dina kunder och affärspartners. 
Du kan bjuda in dem i högkvalitativa konferens- 
och mötesrum som är utrustade med allt vad 
du kan önska dig. Skulle det vara något annat 
som du vill ha till mötet, som frukost, lunch eller 
fika, ordnar vi det utan problem. 

Är du inte medlem? Inga problem. Det går fint 
att boka våra konferens och mötesrum ändå.  
Vi ser till att ert möte får de bästa förutsättning-
arna för att bli bra. Alltifrån lokal och teknik till 
mat under dagen. 

RECEPTIONS- 
SERVICE 

1. Green Room 
Mötesrum för sex personer. Passar för 
mindre styrelsemöten, mentorsamtal 
och andra sammanhang där man vill 
vara mer avskild.
 
2. Orange Room 
Ett mötesrum för det mindre kreativa 
affärsmötet. Det har plats för fyra per-
soner och är inrett med fokus i åtanke.
 
2. Yellow Room
Större konferensrum för 12 personer. 
Passar utmärkt till styrelsemöten, work-
shops eller utbildningar. Ett neutralt 
rum med professionell känsla.
 
4. Arenan 
Elitkontorets lokal för större event. Här 
anordnas bland annat föreläsningar, 
workshops och större heldagskonfer-
enser. Arenan rymmer 50 personer i 
biosittning. 

Vi brinner för god service och vill 
underlätta din dag på kontoret eller 
er konferensvistelse. Receptionen 
är öppen alla vardagar.    

 
För dig som medlem 
Vi vet att det är skönt när saker flyter 
på. Därför finns vi alltid till hands för 
dig som medlem och dina besökare. 
Allt ifrån teknikfrågor till städhjälp.

Adress-/Posthantering
Som medlem på Elitkontoret kan du 
ha din företagsadress hos oss. 
Vi bistår även med posthantering för 
dig om du inte befinner dig på plats. 
 

Catering
Är det affärsmöte, konferens eller 
kundevent kan det vara bra med 
passande tilltugg. Det ordnar vi mer 
än gärna åt er. 



PRISLISTA

24/7 ACCESS

COMMUNITY EVENTS

WIFI, KAFFEBAR OCH TÉ 

SKRIVARE OCH SKANNER

VÅNING 1: LOUNGE/-ARBETSYTA

KONFERENSRUM

SAMTALSRUM

VILORUM MED DUSCH OCH BASTU

RECEPTIONSSERVICE

FÖRETAGSADRESS

PERSONLIG FÖRVARING

VÅNING 2: KONTORSLANDSKAP

PRIVAT SKRIVBORD

PRIVAT KONTOR - MÖBLERAT*

TILLGÅNG TILL TRÅDAT INTERNET























































































































On DemandTJÄNSTER

55kr/timme
Medlemsavgift 

225kr/mån

995kr/mån
Medlemsavgift 

125kr/mån

1950kr/mån
Medlemsavgift 

125kr/mån

2650kr/mån
Medlemsavgift 

125kr/mån

Kontakta oss
för offert

Hot Desk Flexible Desk Dedicated Desk Private Office

GRYMT BRA 
STÄLLE MED 
KREATIVA 
MILJÖER 
OCH HÄRLIG 
PERSONAL! 
5/5 TOASTS

– Daniel Lifv 
Manic Studios

*Möjlighet till skräddarsydda 
lösningar för ert team. 



KONTAKTA OSS
 

RECEPTIONEN:
Telefon: 0704-20 20 82

E-post: reception@elitkontoret.se

ÖPPETTIDER:
Besökare: 08 – 17 vardagar

Medlemmar: Dygnet runt

W W W . E L I T K O N T O R E T . S E

Välkommen att

 

STARTRABATT 

Ger dig eller en vän 20% rabatt på mötes/-konferens- 
bokningar samt de flexibla kontorslösningarna.


