MEDLEMSKAP

OM PROPTECH BERGEN
Proptech Bergen er et samfunn med eiendomsinteresserte gründere,
konsulenter og selskapsom sammen har fått en boltreplass med
rimelige kontorplasser, internett, renhold, printer, kaffe og en egen
sitemanger som fikser ting. Her får du både kontorplass mulighet
for møterom og arrangementer. Sentralt i Bergen, kort vei
fra sentrum og flyplass. - I knutepunktet til Bybanen
Interessert?
Ta kontakt med vår Sitemanager Therese på
therese@energy-control.no eller +47 947 98 063

FREE SEETING 1990,Inngangsbilletten. Perfekt for deg som pendler og trenger
en plass i Bergen. Passer også bra for nyoppstartede
aktører som ønsker å ha en plass å dra til. Er også bra for
større bedrifter som ønsker å tilby ansatte "et friskt pust"
noen dager i mnd, i hjerte av innovasjon innenfor
eiendomsteknologi. Vi tror at man må leve med
teknologien!

FAST PLASS 2990,Dersom du har utstyr som er mer stasjonært eller ønsker å
sitte flere ansatte samlet er dette løsningen for dere.
Perfekt for mindre team og etablerte konsulenter.

CELLEKONTOR 3990,Ønsker du et eget kontor? Det kjenner vi til, det er ofte
godt å ha en dør å lukke, noe veldig mange av våre
medlemmer liker. Fortvil ikke, vi har mange sosiale
områder hvor vi er svært sosiale også. Du vil fremdeles
kunne trekke ut ved events eller i pauser slik at du tar del
i samfunnet, men kan trekke deg tilbake for å ha fokus.

BEDRIFTER
TILKYTTET

Proptech Bergen er et samfunn med eiendomsinteresserte gründere, konsulenter og andre selskaper, som sammen
har fått en boltreplass med rimelige kontorplasser med alt du trenger slik som internett, renhold, printer, kaffe og
en egen
sitemanger som tar vare oss. Her får du både kontorplass, mulighet for møterom og arrangementer. Sentralt i
Bergen, kort vei fra sentrum og flyplass - I knutepunktet til Bybanen - Kokstadflaten
Interessert?
Ta kontakt med vår Sitemanager Therese på therese@energy-control.no eller +47 947 98 063

BRONSE 25 000,- PER ÅR
Inngangsbilletten.
Mulighet til å bli kjent med proptech, ta del i events og få mulighet til å være en del av
eiendomsteknologi i Norge. Her vil dere få mulighet til å brukemøterom for egne møter.
Tilgang til møterom for 3 personer (Verdi 36 000,-)
Inkludert kaffe, printer, internett, support, sitemanager, renhold og logo på hall of fame.
Invitasjon til alle arrangement vi har til deres ansatte (Verdi 5000,-)

SØLV 50 000,- PER ÅR
Perfekt for deg som har flere ansette som pendler og trenger en plass i Bergen. Er ogsåbra for
større bedrifter som ønsker å tilby ansatte "et friskt pust" med en ny arbeidsplass noen dager i
mnd. eller trenger et eget lokale for workshop og innovasjonsarbeid.
5 stk. får tilgang til møterom (Verdi 59 940,-)
1 person kan til enhver tid kan bruke Proptech Bergen som sitt kontor (Verdi 23880,-)
(Personen kan bruke huset så hvor mye man vil)
Logo på hall of fame. Invitasjon til alle arrangement vi har, til deres ansatte (Verdi 5000,-)

GULL 75 000,- PER ÅR
5 stk. får tilgang til møterom (Verdi 59 940,-)
3 personer til enhver tid kan bruke Proptech Bergen som kontor (Verdi 71 640,-)
Logo på hall of fame.
Invitasjon til alle arrangement vi har til deres ansatte (Verdi 5000,-)

