VELKOMMEN TIL DIT NYE VIRTUELLE KONTOR PÅ NÆSSESLOTTET

Ved at flytte firmaadresse til
dit nye virtuelle domicil på
Næsseslottet, opnår du et
eksklusivt og professionelt
ansigt ud ad til - uden en
tilsvarende omkostningstung husleje. Her kan du
trygt overlade alle servicefunktioner til os og koncentrere dig om at udvikle din
virksomhed. Vi tager imod
dine telefoner, mails og fax
- og ordner din post. Efter
behov booker du et af vores
mødelokaler for at byde
dine forretningsforbindelser velkommen i de mest
stilfulde omgivelser.

Næsseslottet er en af Danmarks smukkest beliggende historiske bygninger – opført i 178283 ved Furesøen, mindre end tyve minutter
i bil fra Rådhuspladsen i København. Slottet
er omgivet af en usædvanlig smuk romantisk
landskabshave i engelsk stil. Her finder du
de perfekte rammer for eksklusive seminarer,
strategimøder, mindre konferencer, bestyrelsesmøder, middage mv. Ideen med dit virtuelle
kontor hos os er netop, at du kan benytte alle
vores faciliteter uden at have et fast kontor på
Næsseslottet. Får du senere behov for en fysisk
kontorplads, har du førsteret til det næste
ledige kontor.
Det står dig frit for at benytte Næsseslottets
adresse samt at gengive fotos af vores smukke
omgivelser på dine visitkort, som brevhoved,
på din hjemmeside og på reklamemateriale.
Du kan også gøre brug af vores historiske
”slotsvin” som gave fx til jul samt benytte årets
julekort og julegavehilsen.
Som lejer af et virtuelt kontor på Næsseslottet betragter vi dig på lige fod med de øvrige
beboere - også selvom vi ikke ser dig hver
dag. Du er velkommen til at deltage i vores
frokostordning, påske- og julefrokoster, familiejuletræ og løbende kulturelle arrangementer. Vi har de perfekte rammer, som du
kan få fuldt udbytte af – og fordi vi har flere
kunder som dig, kan vi tilbyde dig en yderst
attraktiv pris.

FIRMAADRESSE SERVICE
·
·
·
·

Repræsentativ adresse
Skilt ved indkørsel og reception
Firmaomtale på Næsseslottets hjemmeside
Fri brug af adresse og fotos i markedsføring,
på visitkort, brevpapir mv.

ADMINISTRATIV SERVICEPAKKE
· Personlig telefonbesvarelse med firmanavn,
mandag-fredag kl. 9-17
· Hurtig beskedgivning pr. mail eller sms
· Omstilling til voicemail eller mobil uden for
kontortid
· Modtagelse og eftersendelse af faxmeddelelser
· Personlig modtagelse af post og pakker til
eftersendelse eller opbevaring
· Kopiservice inkl. farvekopier

EKSTRA SERVICEFUNKTIONER
Vi varetager ligeledes en række funktioner
inden for sekretærbistand, regnskab og IT
· Udsendelse af alle former for korrespondance
· Bogføring, betalinger og månedsbalancer

MØDEFACILITETER
Efter aftale kan du leje Næsseslottets mødefaciliteter med en kapacitet på op til 100
mødedeltagere.
· Jagtstuen
· Pejsestuen
· De Conincks soveværelse
· Kantine og køkken
· Kælder mødelokale
· Slotsparken i sommerperioden

Dronninggårds Allé 136
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www.naesseslottet.dk

