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K ul att du hittade vår tidning. Hoppas du ska uppskatta 
läsningen! 

I detta magasin vill vi förmedla en känsla av vad 
Business Lounge handlar om. Vi erbjuder kontors

lokaler, kontorsplatser, konferenslokaler, mötesrum och loung
er. Allt med tillhörande funktioner och service till vårt nätverk 
av småföretag i Nacka. 

Vi finns i nyrenoverade och fräscha lokaler med Nackas bästa 
lägen! Du hittar oss i Nacka Strand, Sickla samt Nacka Forum. 
Vi erbjuder en miljö där företag kan verka och utvecklas, något 
vi tror kan stimulera tillväxt. Genom att sitta på Business 
Lounge får ni naturligt en bättre infrastruktur, med en effekti
vare och lönsammare vardag i representativa lokaler. 

Den varierande miljö som finns hos oss, med möjligheter till 
medlemskap på olika nivåer, bidrar till en öppen, interaktiv 
och social atmosfär. Där kan nyföretagare enkelt komma in på 
ett loungemedlemskap och umgås med etablerade bolag som 
redan hyr flera egna rum. På så sätt uppstår naturliga mentor
skap och erfarenhetsutbyten. 

Hör av er så ses vi för en visning! 

Nya lounger ger  
nya möjligheter

CARL JOHAN EIDERBRANT 
cj@businesslounge.se

KONTAK T
073-501 20 02  info@businesslounge.se

NACK A STR AND
Cylindervägen 12  131 52 Nacka Strand

NACK A FORUM
Forumvägen 14  131 53 Nacka

SICKL A KÖPK VARTER
Sickla Industriväg 3  131 54 Nacka

VIKDALEN
Vikdalsvägen 50  131 52 Nacka Strand

WEBB
www.businesslounge.se

VÄ XEL
08-716 00 25

BUSINESS LOUNGE 
Business Lounge är en kontorsarena för de mindre företagen. Här samlas solo företagare och bolag 
med uppemot 10  medarbetare och hyr kontor eller  möteslokaler.
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 Det är kul att man får en bild av 
varierande verksamheter och att man 
kan bolla idéer och diskutera varandras 
framgångar och utmaningar.

– Sara Alinder, Alinder Design

 BL erbjuder en 
trivsam lokal i ett 
perfekt läge med 
minutavstånd till all 
service vi behöver.

– Roger Bjärevall,  
DbVis Software

 En stor fördel är att man kan 
fokusera på sin business och 
slipper tänka på infrastruktur 
som internetuppkoppling,  
skrivare, kaffe och städning.

– Stefan Tingvall, KlubbSverige

 Det är en direkt närhet till ett nätverk 
av kloka personer att bolla funderingar 
med. Gärna i samband med en after 
work.

– Caroline Runsten, IT-coacherna Scandinavia

Business Lounge i ikoner:

Våra medlemmar trivs!

AffärsidéerAffärsnätverkKaffe & te Möteslokaler Nätverk Kontorsmiljö KontorstjänsterService
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TAGGA TILL PÅ JOBBET
Få saker är viktigare för en företagare än inspiration. Den ger  drivkraft, 

glädje och idéer som för utvecklingen framåt. Så var finner du  
energin du behöver för att arbeta bättre? Här är fem tips.

ENTREPRENÖRERNA 
av Founders Alliance
Youtube kanal:  
Founders Alliance

Entreprenörerna är en 
dokumentärserie av 
Founders Alliance där 
vi får följa personerna 
som driver Sverige 
framåt, entreprenörer 
som har dedikerat 
sina liv åt att följa sina 
drömmar och som 
med passion bygger 
framgångsrika företag. 
Vi får följa med bakom 
kulisserna, in i styrel-
serummen och tillbaka 
till barndomshem-
met. Vi träffar både 
unga personer med 
nystartade företag och 
de som varit med ett 
tag och byggt upp sin 
verksamhet. 

Dokumentären 
lanseras i samarbete 
med SvD. 

Framgångsrika 
människor är inte  
alltid smartare än oss 
andra, de vet bara 
hur man ska tänka 
annorlunda. I boken 
får ni tips för att ska-
pa ett innovativt och 
disciplinerat tänk-
ande. Ett exempel 
är att gå igenom hur 
du använder 80/20 
regeln för att fördela 
din energi. Var och 
en av de elva kapitel 
kommer att fokusera 
på en typ av tänk-
ande, och innehålla 
en fallstudie,  

@FORETAGARNA
Instagram

Företagarnas Instagramkonto  
@foretagarna är en resa bland entre-
prenörer över hela landet. Få inspiration, 
kunskap och följ spännande entreprenö-
rer när nu de drar ut på en lång turné med 
sitt Instagram-konto.

Varje vecka är ett medlemsföretag värd 
och du som följare är varmt välkommen 
att hänga med på resan!

En film om super- 
entreprenören 
Howard Hughes, 
en man som hade 
galna drömmar 
och idéer. Hans 
innovativa sinne 
ledde till några av 
världens första 
moderna flygplan.

Nacka FöretagarTräff på Nacka Strandsmässan 
är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan 
två hörnstenar i Nackas snabbväxande närings-
liv: Företagarna Nacka-Värmdö och Nacka 
kommun. 

Träffen, som arrangerats varje år sedan 1994, 
drivs utan vinstsyfte. Arrangörerna arbetar ideellt 
med att förverkliga idén om en livaktig mötes-
plats för att stimulera kontakten, idéutbytet och 
affärerna för det lokala näringslivet.

kritiskt tänkande 
frågor, en tidskrift 
sektion, och en hand-
lingsplan åtgärder för 
att hjälpa läsaren att 
skapa en personlig 
plan.

NACKA FÖRETAGARTRÄFF 
21 februari 2018

HOW SUCCESSFUL PEOPLE THINK 
John Maxwell, Januari 2009

THE AVIATOR 
Biografi, drama 2004
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Hej Sammy, kan du berätta 
lite om Mascus. Vad är det 
för typ av företag?

– Mascus är en online 
marknadsplats för begagna

de tunga maskiner och fordon såsom 
entreprenadmaskiner, transportbilar, 
lantbruk och lite större gräsklippare. Vi 
är världens största marknadsplats inom 
det området, i dag har vi över 370 000 
begagnade maskiner och fordon på hem
sidan med ungefär 6 000 säljande kunder 
världen över, säger Sammy. Företaget är 
från början ett nordiskt och grundades 
år 2000 i Finland som senare kom till 
Sverige år 2003. I dag finns företaget i 
sammanlagt 58 olika länder. Konceptet 
är att det ska vara enkelt att hitta begag
nade maskiner. 

Vem är er typkund i Sverige?
– Alla som jobbar med begagnade 

maskiner, även alla som har inbyten. 
Volvo Tunga och Volvo Last annonserar, 
men då oftast med ett inbyte, vilket är 
de fordon de måste bli av med. Därför är 
det då bra för dem att lägga ut annonser 
hos oss.

”Vi är världens  
största marknadsplats  
inom området”
En digital lösning för 
marknaden med begagna-
de tunga maskiner, fordon 
och större gräsklippare – 
det är Mascus affärsidé. 
Vi har pratat med Sammy 
Gerlin, försäljningschef, 
om Mascus och fördelen 
med att sitta i Business 
Lounge.

Sammy Geslin poserar med en av Volvos tunga maskiner. Samarbetet med 
Volvo har varit en bra affär för Mascus. 

SAMMY GERLIN:
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vis ta slut, vilket betyder att man får 
fokusera på att ta hand om de befintliga 
kunderna. Exempelvis genom att sälja 
fler lösningar, berättar Sammy som även 
är ute och reser mycket vilket bidrar till 
en annan kontakt med kunderna. 

Vad har varit en nyckel till att ni har 
kunnat växa så bra?

– Mascus har satsat på en bra an
vändarvänlighet för att enkelt hitta 
begagnade maskiner och fordon. Vi 
har även vuxit genom att vi har knutit 

mycket strategiska 
kontakter. Volvo 
var en av de större 
kunderna vi knöt 
avtal med. När de
ras lastbilar kom 
ut hos oss blev 
det mer populärt 
eftersom det är 
ett stort och känt 
märke. 

Har ni några 
andra planer 
framöver?

– Vi kikar på att 
bygga en app där 
man kan inspek
tera sina maskiner 
själv. Det kommer 
spara mycket tid 
åt våra kunder.

Varför sitter ni på Business Lounge?
– Vi befann oss inne i centrala 

 Stockholm innan vi flyttade till Nacka 
Strand. Vi ville flytta ut kontoret till 
Nacka, då vi själva bor här ute. Läget 
var viktigt därför valde vi att ha kon
toret hos  Business Lounge. Det ingår 
mycket i paketet och Business Lounge 
har  mycket att erbjuda såsom riktigt 
gott kaffe, snabbt internet, kontors
material och bra möteslokaler. 

– För min chef, Rickard Krøtø, var det 
viktigt med den sociala biten. Han job
bade ganska länge själv med Mascus och 
han uppskattade den sociala fördelen 
med Business Lounge. Genom att jobba 
i ett öppet landskap med andra entre
prenörer så kan man nätverka mycket, 
till exempel blir det en naturligt social 
punkt vid kaffemaskinen. Sedan är ju 
hela om rådet Nacka Strand riktigt nice. 
Bra med restauranger och det är enkelt 
för kunder att ta sig hit med både buss, 
båt och bil. Dessutom har vi nu flyttat 
till nyrenoverade superfräscha lokaler, 
avslutar Sammy Gerlin.

Hur många anställda är ni?
– I Sverige är vi fem stycken men i hela 

världen är det hundra stycken. Ganska 
få anställda i varje land men det behövs 
inte så mycket mer eftersom det finns ett 
begränsat antal kunder som jobbar med 
begagnade maskiner, förklarar Sammy 
Gerlin. 

Sammy har jobbat för företaget i snart 
tre år. 

Kan du ge oss lite mer om bakgrun-
den och marknaden?

– Tjänsten 
var tänkt till 
lant brukare, 
entreprenö
rer och åkare. 
Det har i dag 
utvecklats till en 
internationell 
marknadsplats. 
Rickard Krøtø 
som är chef bör
jade år 2003 och 
startade då upp 
Mascus i Norge 
och Danmark.

Har ni några 
konkurrenter?

– Det har inte 
riktigt funnits 
några konkur
renter, det skulle 
i så fall vara Blocket här i Sverige, en stor 
marknadsplats som svenskar använder 
dagligen även för privat bruk. Kunderna 
i Sverige har inte använt Mascus privat 
utan endast för företagsbruk. Vi har 
samarbetat med Blocket genom att vi 
skickar annonser till dem, så vi ser dem 
inte som en konkurrent. Däremot har 
vi stora konkurrenter i Tyskland, USA, 
Danmark, där finns det betydligt större 
spelare, säger Sammy Gerlin.

Berätta lite mer om företagets resa, 
har marknaden förändrats något?

– Det var svårt i början för alla mark
nadsplatser som startade i början av 
2000talet. Företagen konkurrerade med 
tidningar på den tiden, det var en plattform 
där man satsade mycket pengar på och det 
var där man skulle synas. Mascus försökte 
samarbeta med flera tidningar men många 
ignorerade oss och tackade nej. 

I dag kommer tidningar till dem.
Företaget har haft en fantastisk tillväxt 

sedan Sammy började, med hela 11 pro
cent i Sverige år 2016 vilket är 95 procent 
av marknaden. 

– Nu börjar kunderna på sätt och 

”Genom att  
jobba i ett öppet 

landskap med andra 
entreprenörer så 

kan man nätverka 
mycket, till exempel 
blir det en naturligt 

social punkt vid  
kaffemaskinen.”

Visste du att Mascus ... 
... har över 290 000 begagnade 

maskiner online?
... startade i Finland 2000?
... i dag ägs Mascus av världens 

största auktionsföretag ”Ritchie 
Bros”?

... huvudkontor ligger i Holland? 

... har över 180 000 svenska  
besökare varje månad?

... finns i över 38 länder?
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Entreprenörens 
attribut

1Ordning och 
reda

Det är lätt att drukna 
i prylar och oordning 
som entreprenör. 
Genom att ha ordning 
och reda omkring 
sig, vare sig det är på 
kontoret eller hemma, 
kan du minska stress. 
Rensa och ha endast 
de nödvändigaste 
prylarna framme. 
Genom att införskaffa 
förvaringslådor får 
man en överblick och 
mer utrymme. Snabbt, 
enkelt och billigt!

2Inspiration
Du som driver 

eget – inspireras av 
tidningarna Driva Eget 
eller Veckans Affärer. 
Alternativt en god bok, 
som Petter Stordalens 
“Min Hemlighet“.

Vi vill att du ska bli så effektiv, produktiv och 
framgångsrik som möjligt utan att påverka ditt 

välmående, därför har vi skapat en lista med 
tips och prylar som förhoppningsvis  

ska underlätta din vardag! 

Minska distraktion och 
frustration genom att ha en 
välorganiserad arbetsplats.

To do: testa en ny planeringsapp, här Things.

2 Apple Watch
Håll koll på firman 

direkt i klockan! – 
Missa inga viktiga 
meddelanden

3Multitaska 
trådlöst

AirPods är Apples ma-
giskt bra nya trådlösa 
hörlurar. Perfekt för 
multitasking.

4 App: Things
Things är den 

ultimata to-do-appen 
 – använd bara en!



v

Efter flera år har vi nu äntligen landat i nya, renoverade och 
superfräscha lokaler. Med bästa förutsättningar för att ge er 
en optimal miljö för att ni ska lyckas med era företag. Och 
detta i Nackas bästa lägen. 

Att etablera i Nacka Strand var en 
självklarhet för mig. Jag hade en 
förkärlek till området med närheten 
till vattnet som ger området sin ma
ritima känsla. I Nacka Strand finns 
en skön kombination av verksamhet 
och lugn.

När vi sedan var trångbodda i våra 
dåvarande lokaler, kändes det naturligt 
att kika efter lokaler för en ny anlägg
ning i Nackas andra konceptområde 
– Sickla. Det industriella kulturarvet 

som finns i Sickla ger en modern, 
industriell och urban känsla. 

Nu har vi fått en fantastisk möjlighet 
att etabelera även i Nacka Forum – 
Nackas naturliga Centrum. Hit hittar 
alla och här finns det mesta under 
ett tak. Ovan gallerians tak – hela 
18 våningar upp i höghuset hittar ni 
oss. Välkommen upp på besök och 
upplev känslan av frihet när du ser 
ut över hela Nacka med omnejd!

Kort och gott så kan ni alltså välja 
mellan Nackas tre bästa lägen när ni 
har ert kontor hos oss. Kom gärna 
förbi på en kopp kaffe eller te, så tar 
vi en visning och berättar mer. 

Hälsningar

Carl Johan Eiderbrant
Grundare
073-501 20 02

Nackas bästa lägen!

09Nya lokaler
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VÅRT KONCEPT 

Till våra medlemmar och hyresgäster erbjuder vi allt från 
kontorsrum och kontorsplatser till lounger och möteslokaler. 
Allt med tillhörande kontorstjänster och service. Vårt koncept 
är flexibelt och enkelt att ta till sig; där det är lätt att bade skala 
upp och skala ner. Hos oss sitter småföretag, start-ups och 
mindre väletablerade bolag samt filialer och frilansare.

Vi finns idag på tre attraktiva adresser i Nacka. Ni hittar 
oss i Nacka Forum, Nacka Strand och Sickla. Läs på vår 
hemsida om hur du kan bli en del av vårt nätverk och 
hänga hos oss du också. 

Vi tror att en social miljö, där alla samverkar och hjälper 
varandra är grunden till utveckling. Många av våra medlemmar 
gör affärer ihop eller agerar bollplank åt varandra. 

I vår generella service ingår fullt möblerade kontorsplatser 
och konferensrum, lokalhyra, el och fjärrvärme, kök med mat-
platser, internet, daglig städning, larm och bevakning, recep-
tion, ekologiskt kaffe och te samt en och annan nätverksöl. 

Business Lounge är en relativt ny typ av kontorshotell. För 
oss handlar det om mer än kontors- och möteslokaler, det 
handlar även om att skapa samarbeten och utveckling. Vår 
grundidé är att finnas mellan traditionella kontorshotell och 
inkubatorer, att bygga en verksamhet som länkar sam-
man praktiska möjligheter med nytt idéskapande genom 
synergi skapande miljöer och stimulans.  
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www.businesslounge.se

Våra erbjudanden 
Loungemedlem 
Häng hos oss i våra lounger. 
Kaffe och WiFi ingår.

Jobba Aktivitets
baserat som Flexi-flyer
Drop-in-kontor för dig som vill 
ha lite mer struktur men inte 
en egen plats eller eget rum. Låsbart förva-
ringsskåp, postfack och mötesrum ingår.

Driv din firma från egen 
plats i Business Class
Boa in dig på en fast plats 
som bara du landar på. Fullt 
möblerad inklusive förvaring med alla 
tjänster och service inkluderat.

Skaffa en egen  
Private Lounge
I både Nacka Forum och  
Sickla erbjuder vi egna rum 
i olika storlekar. Hör av dig och berätta 
hur ditt behov ser ut, så hittar vi ett 
krypin som passar dig!

Bli  medlem!
fr. 995 kr/mån

2 995 kr
/mån

fr.
4 995 kr
/mån

fr. 
7 995 kr
/mån

995 kr
/mån



Tack för att du tog dig tid att läsa InFlight.  
För mer information om våra erbjudanden och 
lokaler, besök vår hemsida eller kontakta oss. 

WEBB
www.businesslounge.se

KONTAK T
08-716 00 25


