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DoSpace öppnar i Jönköping - Co-working och
kontorshotell med 200 platser
Co-workingbolaget DoSpace är mitt i sverigeexpansion och
Jönköping är en av de första städerna för etablering! Start upen
påbörjar nu byggnation av sin femte sajt, den här gången på Östra
Storgatan i Jönköping.
Sen starten 2017 har bolag strömmat in i de toppinredda coworkinglokalerna i
Linköping, Norrköping och Gävle. Företagare från spelutveckling, sociala medier och
reklam till IT, byggingenjörer och vårdbemanning delar nu arbetsdagar och
kaffemaskin med varandra. Efterfrågan har varit stor från mellanstora svenska städer
och med det i ryggen har DoSpace beslutat att expandera över landet.
“Jönköping är en spännande stad med ett starkt näringsliv mitt i sveriges
e-handelsmecka. Vi har alltid sagt att ju större vi blir desto bättre blir det att vara
medlem hos. Med fler spännande individer och bolag i våra lokaler uppstår fler
värdeskapande synergier. Vi lever och andas community, det är kärnan av DoSpace.
Nu blir vi större, och bättre.” säger Elin Schönqvist, etableringsansvarig på DoSpace
Jönköping.
Ett 100-tal bolag och ca 250 individer har idag DoSpace som arbetsplats och bolaget
planerar fördubbla den siffran under året.
“DoSpace Jönköping har plats för egenföretagare, start ups, bolag med 1-20
anställda och distansarbetare. För att öppna med bra aktivitet kör vi en lukrativ
early-bird deal till alla bolag som signar nu” säger Elin.

DoSpace är ett coworkingbolag som jobbar efter mottot “Make work awesome”. DoSpace erbjuder
arbetsplatser för företag där allt från kaffe, wifi, utskrifter, städ, toppinredda ytor och mötesrum ingår.
Utöver det får man en ingång i ett starkt och sprudlande community av ca 250 medlemmar från alla
möjliga branscher, allt från psykologi och reklam till tech och musik. Idag finns de i Linköping city,
Mjärdevi Center, Norrköping Industrilandskapet och Gävle city. Läs mer på www.dospace.se

DoSpace Jönköping slår upp dörrarna för alla nya medlemmar under hösten 2019.
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