GATE8 BUSINESS PARK

COO

Coor tarjoaa ainutlaatuisia ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä palveluratkaisuja ja vastaa
niiden tuottamisesta, johtamisesta ja kehittämisestä kaikille Gate8 Business Parkissa
toimiville yrityksille. Räätälöimme palvelusopimukset aina asiakkaan tarpeiden
mukaan ja palvelusopimuksia on mahdollista muokata joustavasti tilanteiden
muuttuessa.
Gate8 sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentän välittömässä läheisyydessä.
Alueelle on helppo tulla joka suunnasta niin omalla autolla kuin julkisilla
kulkuvälineillä. Gate8 koostuu kahdeksasta toimistorakennuksesta, jotka
muodostavat aktiivisen yrityskeskittymän. Alueella on kaksi parkkihallia
ja ravintolaa. Olemme koonnet tähän esitteeseen esimerkkejä palveluistamme.
Voit tutustua palveluvalikoimaamme myös osoitteessa http://portal.coor.com/gate8.

COORIN PALVELUT GATE8:SSÄ
Aula- ja puhelinvaihdepalvelut — Aulapalvelu on yrityksen kasvot ulospäin. Ammattimainen ja henkilökohtainen palvelu luo positiivisen mielikuvan yrityksestä kaikille Gate8:ssä asioiville
vieraille. Aulapalvelu ottaa vastaan vieraat, opastaa tilojen käytössä sekä auttaa kaikissa Gate8:n
palveluihin liittyvissä asioissa. Lisäksi tarjoamme räätälöityjä, erilaisiin tarpeisiin soveltuvia
puhelinvaihderatkaisuja.		

Toimistotarvikkeet — Toimistotarvikekauppamme sijaitsevat Alto- ja Presto-talojen palvelukeskuksessa. Kauppapaikka tarjoaa mahdollisuuden hankkia toimistotarvikkeita nopeasti ja pieniä
määriä kerrallaan aina tarpeen mukaan. Myymme myös virvokkeita ja pientä naposteltavaa.
Siivouspalvelut — Tarjoamme erilaisiin tarpeisiin soveltuvia siivouspalveluratkaisuja.
Siivouksen laatutason valvonta suoritetaan säännöllisesti. Jatkuvan ylläpitosiivouksen lisäksi
hoidamme erikseen toteutettavat kausittaiset peruspesut.

SERV

Postitus- ja kopiointipalvelut – Postituspalvelumme sisältää postilähetysten käsittelyn ja
jakelun kokonaisuudessaan: saapuvan ja lähtevän postin päivittäinen käsittely, lähtevän postin
käsittely ja postitus sekä kuriiripostin, lehtien ja pakettien vastaanotto ja jakelu. Suoritamme
tulostus- ja kopiointityöt sekä teemme massapostituksia. Mapitamme ja sidomme tulosteet
sovitusti. Teemme tilauksesta myös painatustöitä. Toimitamme käyntikortit, kirjekuoret ja muut
painotuotteet yhteistyökumppaneidemme kautta.
Arkistointipalvelut – Hoidamme asiakirjojen fyysisen ja sähköisen arkistoinnin. Hoidamme
arkistoitavan materiaalin dokumentoinnin, siirron ja varastoinnin alusta loppuun. Arkistoitavat
materiaalit säilytetään turvallisissa, ympärivuorokautisesti valvotuissa ja koneellisesti ilmastoiduissa arkistointitiloissa.
Muutto- ja kalustuspalvelut — Hoidamme asiakasyrityksen muuton alusta loppuun, joko
yhteistyökumppaneidemme kanssa tai omalla henkilökunnallamme. Voimme muuton yhteydessä
mitoittaa varastotilatarpeen, järjestää kuljetukset varastotilaan sekä vastata uusien tilojen
kalustuksesta.

Juoma-automaatit — Juoma-automaattipalvelumme sisältää kuumajuoma- ja raikasvesiautomaattien toimituksen, ylläpidon ja huollon. Tarjoamme koko palvelupaketin, johon sisältyy
tarpeiden mukainen automaatti sekä laitteen ylläpito.

Viikkohedelmät ja viherkasvit — Toimitamme viikkohedelmät sovitusti. Viherkasvipalvelu sisältää viherkasvien tilauksen sovitusti sekä tarvittavat hoitotoimenpiteet. Kasvit on
mahdollista joko ostaa tai vuokrata kauttamme.

Handyman-palvelut — Handyman-palvelumme avulla hoituvat erilaiset pienimuotoiset
korjaustyöt (taulujen ja hyllyjen kiinnitykset, lampun vaihdot, pienimuotoiset remontit, kuten
maalaukset ja tapetoinnit) sekä erilaiset tilajärjestelyt.
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YHTEYSTIEDOT
Coor
Äyritie 8-12, 01510 Vantaa
Puh. 010 234 3512
servicegate@coor.com
http://portal.coor.com/gate8
Palvelukeskus Alto on avoinna arkisin klo 8-16.
Puh. 010 234 3512, servicegate@coor.com
Palvelukeskus Presto on avoinna arkisin klo 8-16.
Puh. 010 234 3508, servicegate@coor.com

		......
Aulapalvelu Alto on avoinna arkisin klo 8-16.
Puh. 010 234 3507, alto.aula@coor.com
Aulapalvelu Presto on avoinna arkisin klo 8-16.
Puh. 010 234 3505, presto.aula@coor.com
Aulapalvelu Vivace on avoinna arkisin klo 8-16.
Puh. 010 234 3506, vivace.aula@coor.com

TIETOA COORISTA
Coor on Pohjoismaiden johtava palveluntoimittaja. Tarjontamme kattaa
kaikki tukipalvelut, joita yksityisen tai julkisen sektorin tehokkuus ja
toimivuus edellyttävät. Coorilla on markkinoiden laajin palvelutarjonta
ja erityisosaamista kolmella palvelualueella: käyttäjäpalvelut (soft FM),
kiinteistöpalvelut (hard FM) ja strateginen neuvonta. Yhdistämällä
näiden alueiden palveluita tarjoamme ainutlaatuisia, tehokkaita ja
joustavia ratkaisuja ja luomme siten lisäarvoa asiakkaillemme
– SERVICE with IQ.
www.coor.fi
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