
DET EXKLUSIVA KONTORET

PREMIUM YACHTS

VARFÖR HA KONTOR I ETT KONTORSHUS DAG UT OCH IN?

Förena nytta med nöje, få ökad kreativitet och arbetsro, med en exklusiv däcksalongsbåt.

Skall du arbeta i Köpenhamn eller London  tar du bara din Moody med dig.
Bostad och kontor fixat.

Du kan äga båten privat eller i bolag.  Du får intäkter på din båt när vi hyr ut den
för  aktiviteter som salta möten och konferenser.

Hanse Group utvecklar, designar och tillverkar snabba, moderna och exklusiva segelbåtar
som Hanse 675, Hanse 588, Hanse 548, Moody 54DS, Moody 45 DS och katamaraner som Previlége 515.

Vi är officiell återförsäljare och innehar generalagenturen i Sverige.
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VI HAR DITT NYA KONTOR

PREMIUM YACHTS

Du kan arbeta mera flexibelt och behöver inte inte åka
in till kontoret varje dag. Genom att förena nytta med

nöje kan du arbeta i en miljö som inspirerar.

MED LIVSKVALITET 
Arbete och umgänge med kollegor, vänner och familj sker i däcksalongen och cockpiten
med en utsikt i 360 grader.  Era möten berikas av den miljö som erbjuds ombord och av

omgivningen. Vill du starta dagen med ett morgondopp är det bra att fälla ner badbryggan.

MODERNT OCH KLIMATANPASSAT
Moody 45 och 54 är våra premium yachts med däcksalong. Du kan vara ute längre
på säsongen. Med en Moody kan du segla när det är kallt, blåser, regnar eller rentav

snöar och kan manövrera båten inifrån. Vid finare väder styr du från sittbrunnen.

Skall du arbeta i Göteborg eller Köpenhamn eller rentav London, tar du bara med
dig din Moody, ditt flytande kontor och bostad.

Du väljer ditt båtägande där du kan äga båten privat eller i bolag, Du får intäkter
på din båt när vi hyr ut den för aktiviteter som möten och konferenser
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