
 
 

Från entréport till cafélounge 

Circles anlitades för att utveckla fastighetens servicekoncept och 

lokaler för att höja hyresgästernas engagemang och kundnöjdhet. 
 
 

Visionen - Fastigheten är belägen mitt i Stockholm 

City med en blandning av profiler bland sina 

hyresgäster. Fastighetsägarens syn 2016, var att 

byggnaden var anonym och identitetslös. 

Hyresgästerna kände ingen samhörighet med 

varandra eller med fastigheten. Entrén från gatan 

var en smal gång med en knappt synbar disk 

inbyggd längs ena väggen för registrering och 

inpassering. Visionen var att skapa ett 

lobbyområde där hyresgäster kunde ta möten, 

umgås och äta under avslappnade, eller mer 

formella, omständigheter. Man ville skapa en 

levande och inbjudande miljö med en värd som 

välkomnande hyresgäster och besökare på ett 

professionellt och trevligt sätt. Varje person skulle    

känna sig uppmärksammad, omhändertagen och 

bekväm. 

Resultat 2019 

 Hyresgäst NKI ökat med 45% 

på två år 

 Över 50% beställer Circles 

konsumenttjänster 

 83% NPS för Circles tjänster 
 

 
 

Lösningen – Circles anlitades som partner för  att  utveckla,  implementera och  driva  ett nytt 

servicekoncept. Ett önskemål var en reception med mycket hög servicenivå som kunde 

fungera som ett professionellt ansikte utåt för både fastighetsägare och hyresgäster. Man 

ville också ha en mötesplats för hyresgäster och besökare samt ett café för att möta de 

dagliga behoven i fastigheten. 

 
Resultatet – Lobbyn är idag en levande plats med café, loungemöbler, mötesrum och 

aktiviteter. Besökare och hyresgäster välkomnas av en Circles-ambassadör. Processen i 

besökshanteringen är anpassad efter hyresgästens önskemål och behov gällande 

bemötande, kommunikation, inpassering, säkerhet och bekvämlighet. 

Caféet erbjuder frukost, lunch, catering och allt däremellan. Circles anordnar pop-up event med 

partners som demonstrerar och säljer t.ex. mat- och dryck (kaffe/te, choklad, ost och 

delikatesser, mm), smycken &  accessoarer,  hälsa  och  välbefinnande.  Lokalen  bokas  ofta  

av hyresgäster för fester och kundevent. 

 
Circles erbjuder hyresgäster conciergeservice och personlig assistans som sträcker sig 

även utanför arbetsplatsen. Tjänsterna är tillgängliga över disk, online eller telefon. 

Exempelvis restaurangbokningar, hitta hantverkare, leverans av kemtvätt, beställa en 

födelsedagspresent, boka resor och hotell, hjälpa med semesterplaneringen, utföra 

ärendeservice, beställa hemstäd och mycket mer. 

 
TA REDA PÅ VAD CIRCLES KAN GÖRA FÖR DIG 
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From dull entrance to vibrant lounge café 

Circles was hired to develop the property with the ambition to 

increase the tenant´s engagement and satisfaction. 
 

 

The Vision – the property is located in central 

Stockholm, the tenants have a mixed profile – 

e.g. finance, technology and associations. The 

real estate company’s view in 2016 was that 

the building lacked identity and the tenants 

didn´t feel any belonging to each other or to 

the property. The entrance from the street was a 

narrow passage with a barely visible counter 

along the wall. The vision was to create a 

lobby area where  tenants  could meet, 

socialize, eat and drink during relaxed or more 

formal circumstances. A vibrant and pleasant 

environment with a host welcoming tenants 

and visitors professionally. Every person 

should feel seen, taken care of and 

comfortable. 

 

 Tenant NKI incresed by 45% 

last two years 

 Over 50% order Circles 

concierge services 

 83% NPS-score for Circles 

services 

 

      
 

The Solution –   Circles was hired as a partner to develop, implement and 

operate a new service concept. A concept  with a top  class reception 

service, a professional front for both real estate owner and  tenants,  a  meeting place for 

tenants and visitors and a café that met  their needs. With the vision and the service in 

mind the lobby was designed together with an architect. 

 

The Outcome – The lobby is today a living  space  with  a  café,  a  lounge,  meeting 

rooms and activity. Visitors and tenants are welcomed by a Circles ambassador. The 

process of welcoming visitors is tailored to meet the tenants' needs and desires – 

regarding approach, communication, security and comfort. There are puzzles, board 

games, miniature billiards and magazines to enjoy for everyone. 

The café offers breakfast, lunch, catering and everything in between. Circles organizes 

pop-up events with partners that demonstrate and sell e.g. food and beverages 

(coffee/tea, chocolate, cheese and delicacies, etc.), jewelry and accessories, health and 

wellness, an much more. The lobby is often used by tenants during client events or special 

occasions. 

Circles offers tenants concierge services and everyday personal assistance that stretches 

even outside the workplace. The service is available over counter, online or over 

telephone and is designed to ease day-to-day life – such as restaurant bookings, 

carpenters, delivery of dry cleaning, organizing birthday presents, travel booking, vacation 

planning, errand service, home cleaning, and much more. 

 
FIND OUT MORE WHAT CIRCLES CAN DO FOR YOU 

  E-mail: circles.se@sodexo.com Tel: 0771-34 00 00 
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