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Coworking-hubi Tampereella
MOW Supernova coworking-hubi tarjoaa tilaa työlle, ajattelulle ja kokouksille.
Meiltä löydät inspiroivat työtilat 1-20 henkilön tarpeisiin.

Valoisat ja luovat funkkistilat tarjoavat upeat puitteet sekä keskittymiseen että
verkostoitumiseen. Supernovan rennossa työyhteisössä on helppo antaa
luovuuden kukoistaa, ja ainutlaatuiset kokous- ja tapahtumatilat jäävät taatusti
mieleen. Kauppakeskus Ratinan yhteydessä toimiva Supernova sijaitsee
erinomaisella paikalla kaupungin ytimessä ja palveluiden äärellä.

Tule tutustumaan ja kysy lisää Samilta (040 922 4205) tai Kattalta (040 559
2542) tai meilaa: supernova@mow.fi.

Mothership of Work (MOW) on Spondan kehittämä coworking hubi, joka
tarjoaa inspiroivan työympäristön ja –yhteisön lisäksi kattavat palvelut IT-
tuesta ja lainafillareista aulapalveluihin. Etsit sitten tilapäistä tai vakituista tilaa
itsellesi tai isommalle yritykselle, MOWin tilat sopivat monenlaisiin tarpeisiin.
Voit vuokrata MOWista yksittäisen työpisteen itsellesi tai vaikka huoneen koko
tiimille. MOWsta löydät vaihtoehdot omiin tarpeisiisi. Tutustu eri
jäsenyysmahdollisuuksiimme (alkaen 250 e/kuukausi).

Talo tarjoaa tilat kokouksien ja tapahtumien järjestämiseen, ja siellä voi
työskennellä erilaisissa avotiloissa, kahvilamaisissa loungeissa tai suljetuissa
projekti- ja toimistotiloissa. Yhteisössä järjestettävät tapahtumat, kattava
lisäpalveluiden kirjo sekä jäsenten viihtyvyydestä huolehtiva MOW-staff ovat
kaikkien MOWin jäsenten käytössä.

Tarjoamme joustavaa jäsenyyttä aina päiväpasseista vakituisiin huoneisiin, ja
palvelukirjomme on laaja: tarjolla on esimerkiksi oma IT-tukihenkilö,
popcornia, aamujoogaa ja kahvia paikallisista paahtimoista. Kun tulet meille,
emme veloita takuumaksua. Jos haluat päivittää jäsenyyttäsi, muuttaa sen
toisenlaiseksi tai pitää taukoa, se onnistuu kuukauden varoitusajalla.
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Kiinteistön palvelut
& saavutettavuus

Aulapalvelu Kokoustilat

Pyöräparkki Suihkut ja pukuhuoneet

Autopaikat Ratinan
parkkihallissa

300 m

600 m 20 min

Saavutettavuus
Supernova on erinomaisella paikalla kaupungin ytimessä palveluiden äärellä,
Kauppakeskus Ratinan vieressä, Koskikeskus tien toisella puolen. Linja-
autoasema vieressä, Rautatieasemalle lyhyt kävely. Paikallisliikenne melkein
vieressä. Sijainti kuitenkin rauhallinen, sisäänkäynti Ratinankujan
kävelykadulta.

Pysäköinti
Läheisestä ulkopysäköinnistä tai pysäköintihallista voi vuokrata
pysäköintipaikkoja. Työmatkapyöräilijöille löytyy pyöräparkki.

Alueen palvelut
Kauppakeskus Ratinan monipuoliset palvelut ovat naapurikiinteistössä, kulku
sisäkautta mahdollinen.



sponda.fi

Ratinankuja 1
33100 TAMPERE / RATINA

TILATYYPIT

Toimistotila

RAKENNUSVUOSI

1938

SANEERAUSVUOSI

2018

KERROKSIA

2

HUONEALA

2100

ENERGIALUOKKA

B

ENERGIATEHOKKUUS-
OHJELMA

Kyllä

YMPÄRISTÖ-
SERTIFIKAATTI

breeam

Saavutettavuus

Autopaikat Ratinan
parkki hallissa

300 m

600 m 20 min
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Myinfomonitor valitsi MOW:n

Lähtökohdat:

Kansainväliseen kasvuun tähtäävä Myinfomonitor halusi toimitilat, jotka
tukisivat sen kasvustrategiaa. Laajaa kumppaniverkostoa pyörittävän
ohjelmistoyrityksen tavoitteena oli löytää tilat, jotka tarjoaisivat sekä
yhteisöllisyyttä että puitteet, joissa voisi keskittyä sataprosenttisesti työn
tekemiseen.

Työn tehokkuuden kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat keskeinen sijainti
ja toimivat oheispalvelut. Kasvuyritys edellytti uudelta työympäristöltään myös
joustavuutta ja monipuolisia työtilaratkaisuja. Toimitilakumppaniksi haluttiin
ammattimainen toimija, jolla olisi resursseja toimia yrityksen rinnalla myös
yrityksen kasvaessa.

Ratkaisu:

Mowinfomonitor valitsi toimitilansa Tampereen MOW Supernovasta, joka
täytti sijainnillaan sekä tila- ja palvelutarjonnallaan kaikki yrityksen toiveet.
MOWn tiloissa oman brändi saatiin selkeästi näkyviin ja toimitilakumppanuus
mahdollisti asiakastapaamisten järjestämisen myös Helsingin MOWssa.

Yrityksen käyttöön hankittiin kaksi omaa huonetta ja skaalautuvaa tilaa
avoimista työpisteistä. Monipuoliset työtilat ja oheispalvelut mahdollistavat
kasvuyritykselle täyden työrauhan sekä brändäytymisen kokoaan isommaksi
toimijaksi. MOWn toimialarajat ylittävä yhteisöllisyys tuo uudenlaisia
synergiahyötyjä erityisesti tuote- ja palvelukehitykseen.
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Yhteyshenkilösi

SANNA LAURINMÄKI
Sales and Marketing specialist

+358406613512
sanna@mow.fi

SPONDA OY on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Omistamme, vuokraamme ja kehitämme toimistotiloja, liiketiloja

ja kauppakeskuksia Suomen suurimmissa kaupungeissa. Olemme kiinteistöalan suunnannäyttäjä, luotettava toimitilakumppani ja

vastuullinen kaupunkikeskustojen kehittäjä. Toimitilamme sijaitsevat kaupunkien parhailla paikoilla hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Rakennamme viihtyisiä ja nykyaikaisia kohtaamispaikkoja, jotka tukevat uusia työskentelymuotoja. Tehtävämme on kehittää

toimintaympäristöjä, jotka luovat edellytykset asiakkaidemme menestykselle.

Spondan asiakaspalvelukeskus 020 355 6677 arkisin klo 8.30–16 | sponda.fi

Miksi Sponda
toimitilakumppaniksi

Laajasta kiinteistövalikoimastamme
löydät tilatarpeidenne muuttuessa
joustavasti uusia, sopivia
tilavaihtoehtoja.

Parhaisiin sijaintipaikkoihin
keskittyvästä
kiinteistöportfoliostamme löytyy
runsaasti laadukkaita ratkaisuja
yrityksenne toimitilatarpeisiin.

Kattavien ympäristöohjelmiemme
avulla voimme yhdessä kehittää
toimitilakiinteistönne
energiatehokkuutta ja
ympäristömyönteisyyttä.

Monipuoliset, laadukkaat palvelut
helpottavat toimintaanne
kiinteistöissämme ja tukevat
liiketoimintanne menestystä.

Kokemus ja ammattitaito auttavat
meitä tunnistamaan tiloihin liittyvät
tarpeenne ja tarjoamaan niihin
soveltuvat, liiketoimintaanne tukevat
toimitilat.

https://www.sponda.fi/
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