FRIHEDEN TIL AT ARBEJDE OPTIMALT OG EFFEKTIVT
Om noget har Covid-19 vist os, at vi lever i en uforudsigelig verden, hvor der findes sorte svaner, og hvor det
utænkelige lynsnart kan blive normen. Derfor udvikler
strategier for det hyperfleksible kontor sig også i takt
med, at vi lærer mere og fortsætter med at indsamle
data om, hvordan vi optimalt tilpasser kontoret til et nyt
paradigme.
Virksomhedernes fremtidsmodeller vil se meget forskellige ud, men et fællestræk vil stå tilbage: Et integreret
økosystem forbundet med teknologi, hvor de ansatte
kan bevæge sig frit mellem hjemmet, delte lokaler og
kontorer med henblik på at udføre deres arbejde i det
miljø, der passer dem og opgaven bedst.
Uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er øget fleksibilitet i arbejdslivet gået fra at være noget, der var godt

at have, til at være noget, vi forventer af en arbejdsplads.
I dette skifte bliver kontoret en fysisk destination, der
skal være designet til meningsfuld fysisk, digital og social
interaktion - 100 pct. tilpasset de funktioner, behov og
den særegne kultur, som gennemsyrer hver enkelt virksomhed.
Fremtidens kontor, det hyperfleksible kontor, forener arbejdsgiver og medarbejder omkring de faktiske behov og
funktioner. Ud over de åbenlyse gevinster i form af større tilfredshed, engagement og produktivitet - og heraf
finansiel fremgang - så åbner RIGHTSIZE døren til optimeringer af kontoret, en anderledes og mere dynamisk
udnyttelse af kvm og deraf potentielt store årlige besparelser. Simpelthen fordi kontorarealet udnyttes bedre,
mere dynamisk, fleksibelt og i sidste ende billigere.

”Det helt afgørende for os er at have en rådgiver, der forstår vores brand og ønsker i deres
search-arbejde. 2MOVE ligger inde med alle de data og indsigter, der skal til for at
træffe en så vigtig strategisk beslutning, som det jo er at flytte hovedkontor. Vi rykker nu ind i
en bygning, vi aldrig selv ville have fundet eller overvejet, men som er nærmest perfekt”
”Med 2MOVES hjælp har vi fået en yderst fleksibel kontrakt på plads, som tilgodeser alle vores
ønsker og samtidig også fået udlejer med på vores vilde planer. Deres store erfaring med
forhandling og lejekontrakter gør, at de har fået nogle betingelser igennem, som vi
ikke selv ville have været i stand til”
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