
	

	 																						 																				 																	
	 																																																																																																																																																																			
	 																																																																																																																																																				

			

 Corporate medlemskap 
 
CoWorx har lansert en ny type medlemskap rettet mot etablerte virksomheter. Stadig 
flere bedrifter søker tilknytning til gründerhus og coworking-fellesskap for å nyte godt 
av dynamikken, kreativiteten og innovasjonskraften i disse miljøene.  Vi ønsker derfor å 
gi selskaper tilgang til Sørlandets største og mest dynamiske fellesskap av gründere 
og små vekstbedrifter ved å tilby Corporate medlemskap. 
 
Velg mellom 3 ulike medlemskap: 
 
* Corporate Complete 
- Fast tilgang til miljøet med ”flex-plass” (desk i landskap) i snitt 4 x pr mnd  
- Logoprofilering i lokalet og på CoWorx sine nettsider 
- Fri bruk av lokalet The Brick (10-90 pers) til kurs og events i egen regi 2 x pr år 
- Tilgang til møteromsbooking-system med fri booking av møterom 1 x pr uke 
- Rabatter på ulike arrangementer på CoWorx  
- Invitasjoner til spesielle gratisarrangementer 
Pris: 5500,- eks mva pr mnd 
 
* Corporate Profil 
- Logoprofilering i lokalet og på nettsider 
- Fri bruk av lokalet The Brick (10-90 pers) til kurs og events i egen regi 2 x pr år 
- 20% rabatt på leie av møterom 
- Rabatter på ulike arrangementer på CoWorx 
- Invitasjoner til spesielle gratisarrangementer 
Pris: 4000,- eks mva pr mnd  
 
* Corporate Desk 
- Fast tilgang til miljøet med ”flex-plass” (desk i landskap) i snitt 4 x pr mnd  
- Tilgang til møteromsbooking-systemet med fritt booking av møterom 1 x pr uke 
- 20% rabatt på leie av The Brick 
- Rabatter på ulike arrangementer på CoWorx 
- Invitasjoner til spesielle gratisarrangementer 
Pris: 4000,- eks mva pr mnd  
 
 
Betingelser: Minimum 12 mnd avtale, deretter løpende med 1 mnd oppsigelsestid.  
Medlemsavgift faktureres kvartalsvis.  
 
 



	

	 																						 																				 																	
	 																																																																																																																																																																			
	 																																																																																																																																																				

			

 
 
Effekter av et Corporate medlemskap: 
CoWorx er et levende gründer- og innovasjonshus preget av åpenhet og 
delingskultur på tvers av bransjer og kompetanser. Hva kan etablerte selskaper 
få igjen for å engasjere seg og investere i et Corporate medlemskap? 
- Økt innovasjon 
- Nye idéer og impulser 
- Nye samarbeidspartnere 
- Nye kunder 
- Rekruttering til prosjekter 
- Synlighet og merkevarebygging 
- Være tilstede der det skjer! 
 
Fakta om CoWorx: 
- Sørlandets største gründerhus og coworking space med 100 medlemmer 
- Moderne lokaler midt i Kristiansand sentrum med flotte arrangements- og         
  møtefasiliteter 
- Kreativt jobbfellesskap med mye spennende kompetanse innen en rekke fagområder 
- Mye trøkk, mange happenings og et attraktivt sosialt miljø 
- Mer info: www.coworx.no  
 
Kontaktpersoner:  
Terje Klungland 
Daglig leder, CoWorx 
Tlf: 959 96 806 
Mail: terje@coworx.no 
 
 
Øystein Tønnessen 
Prosjektleder, CoWorx 
Tlf:  976 75 151 
Mail: oystein@coworx.no 
 
 
 

              Velkommen som CoWorx Corporate medlem! 


