
Därför är det en bra idé 
att etablera sig hos oss 

idéer föds där människor möts

170530

• flexibel kontors- och 
konferensmiljö 

• personlig service

• affärsnätverk

• kunskapsaktiviteter

• sociala aktiviteter

Videum Science Park erbjuder moderna kontor för små- 
företagare som vill verka i ett sammanhang för tillväxt. 
Som hyresgäst har du alla möjligheter att bredda ditt  
nätverk genom att delta i de aktiviteter som ordnas, dela 
med dig av din egen kompetens och ta del av andras.

Är du dessutom nyfiken på hur Linnéuniversitetets  
studenter och forskare kan hjälpa ditt företag att  
utvecklas är vår geografiska närhet samt våra uppbyggda  
kontakter och gemensamma aktiviteter till din hjälp.

Ser du nätverkande som en utvecklingskraft? 
Välkommen till Videum Science Park på Framtidsvägen. 
Här finns idag runt 85 hyresgäster med 350 anställda.

Växjös främsta  

miljö för kunskaps-  

och tillväxtföretag!

www.videum.se
0470-72 33 00, info@videum.se



idéer föds där människor möts

Bredda ditt nätverk och dina samarbeten
”Idéer föds där människor möts” är Videums devis  
och att delta i olika nätverk är högt prioriterat hos oss.
• Ni har möjliga samarbetspartners bland övriga hyresgäster
• Investerare Sydost - finansiering genom investerarnätverk
• IEC - Linnéregionens stora IT-nätverk
• Videum Codeup - kunskapsutbyte mellan programmerare
• Videum VR Meetup - nätverk för VR-utveckling
• Företagsfabriken - företagsinkubator för tillväxtföretag 

Inspireras på föreläsningar och aktiviteter
Exempel på aktiviteter som ordnas för företagarna  
och alla deras anställda i Videum Science Park:
• Forskarluncher och öppen innovation (Nutcracker)  
     tillsammans med Linnéuniversitetet
• Digibrunch med IEC - mötesplats för digitala sektorn
• Business Breakfast och andra aktiviteter/föreläsningar     
     tillsammans med olika samarbetspartners
• Sommarfest, kräftskiva, after work, julmys och kaffefredagar 

Miljötänkande i stort och smått
Videum är miljödiplomerade och satsar i  
stort och smått på miljövänliga lösningar:
• Laddpark för elfordon
• Elcyklar för utlåning till hyresgäster
• Energioptimerade och miljöklassade hus
• Miljömässig sophantering och återvinning 

www.videum.se
0470-72 33 00, info@videum.se

Lediga lokaler i  

Videum Science Park:

Servicefunktioner underlättar vardagen
Du kan du ägna all din tid åt ditt företag,  
vår Företagsservice sköter kringservicen.
• Reception med personlig service
• Fria grupp- och mötesrum
• Konferensmöjligheter
• Fri wifi i alla grupp- och konferensrum
• Beställning av fika och mat till möten
• Postservice och pakethantering
• Tillgång till kopiering, utskrift och scanning
• Tillgång till kaffemaskiner i alla gemensamma fikarum  
     där det även finns kylskåp, micro och diskmaskin
• Hjälp med utskick av företagets pressmeddelande 

Kommunikationer
Till Videum Science Park kan du ta dig till fots, med cykel,  
bil eller varför inte åka med stadens miljövänliga bussar?
• Avgiftsfria bilparkeringar med gott om platser
• Avgiftsfria laddplatser för elfordon under arbetsdagen
• Parkeringar med motorvärmaruttag finns att hyra
• Cykelparkering och pumpstation
• 3 busslinjer i stadstrafiken (linje 1, 3, 5) 

Videum Science Park expanderar
Med invigning hösten 2018 bygger vi till  
och bygger samman science parken.
• 3 500 kvm nya kontorsytor
• Mötes- och konferenslokaler i varierade storlekar
• Gemensam entré med ytor för såväl planerade  
     som oplanerade möten och en större restaurang

Filmen om  

Videum Science Park:


