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FOR YOU TO WORK, CREATE,
GROW & CELEBRATE

2009-ben Magyarországon elsőként, Ausztriában pedig az elsők között
startoltunk, aktiválva a régióban a coworking mozgalmat. Mára az
innovatív ötleteknek és a sokszínű közösségnek köszönhetően,
helyszíneink kreatív vállalkozások, kulturális kezdeményezések nyüzsgő
tereivé váltak.
2009 óta a közösségünk folyamatosan fejlődik és bővül. Ma a Loffice 2
országban, 3 helyszínen van jelen. 2020-ban nyitottuk meg legújabb HQnkat, központosítva korábbi ingatlanportfóliónkat. A küldetésünk
egyszerű – stílusos terekben, rugalmas feltételekkel használható
infrastruktúrát és egy olyan támogató légkört biztosítsunk, amely napról
napra lehetőséget nyújt a szakmai és emberi kapcsolatok építésére,
ihletszerzésre és önfejlesztésre.

szolgáltatások
alapítvány

.

coworking • design irodák • tárgyalók • rendezvényhelyszín • hibrid

iroda • virtuális iroda • üzletfejlesztést támogató szolgáltatások •
közösségi események • business jump • újhullámos irodai
szolgáltatások • határon átívelő üzletmentoráció Magyarország &
Ausztria között
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a szülők karriercéljait és a
munkáltatók elképzeléseit összhangba hozzuk. Hiszünk a munka és a
magánélet elérhető és jól működő összhangjában, és hogy ez
mindenkinek hasznára válhat. A Coworkid egy nonprofit
kezdeményezés a munkaerőpiaci nemek közötti egyenlőség jegyében.
Bővebben Coworkid
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+36 70 318 6356 • hello@loffice.hu
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+43 699 150 99 685 • hello@loffice.at
Schottenfeldgasse 85

1070 Vienna
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flexibilis irodai

coworking iroda

megoldások terén

Magyarországon

Rugalmas & ügyfélbarát
irodai szolgáltató
Családi vállalkozás
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Fenntartható üzemelés,
megújuló erőforrások

kottanyomda
műanyagfeldolgozó üzem
cipőgyár
vöröslámpás ház

Miért a Loffice?
Mert hiszünk a közösségben
Mert a megosztás törődés
Mert támogatjuk a kreativitást
Mert kiállunk a nemek közötti egyenlőség mellett
Mert felelősek és fenntarthatók vagyunk
Mert a sokszínűség lételemünk
Mert célunk a munka és a magánélet egyensúlya
Mert támogatjuk a vállalkozásokat
Mert nemzetköziek vagyunk
Mert nyitottak vagyunk

sajtó anyagok
Logó

Fotók

Loffice társalapítói: Klementz Kata & Klementz Panni

kapcsolat
Cím
Salétrom utca 4.

Schottenfeldgasse 85

1085 Budapest

1070 Vienna

Telefon / Email
+36 70 318 6356

+43 699 150 99 685

hello@loffice.hu

hello@loffice.at

Website
www.loffice.hu

www.loffice.at

