
Nu kan du gemme og dele dine favoritsteder

Lav din egen 
favoritliste

Eller tage et kig på de 
første 30 inspirerende 
steder til dit næste møde.

Vi har lavet en liste med 7 grunde til at 
dine møder bliver bedre, når du holder 
dem ude af huset (selvom det er lettere at 
blive hjemme på kontoret)

Læs med her

Super lækkert & lyst 
multirum i venlig 
atmosfære

Fashionabel luksus i 
Salon III på Hotel 
d'Angleterre

Stilfuldt mødelokale på 
på det populære 
Frederiksberg

Gaest.com
Søndergade 66
8000 Aarhus C

Du får denne mail fordi du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev - tak 
for det :) 

Like

Tweet

Share

Forward

Hej 

Vi har en god nyhed.

Nej, faktisk to!

Som du ved, arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre Gaest.com.

Og i sidste uge gik de nye favoritlister i luften, så nu kan du gemme alle dine 
favoritsteder på din profil. Så er det endnu nemmere at få gode ideer til, hvor du skal 
holde møde - og dele dem med dine kollegaer.

 

 

Det var den første gode nyhed.

Den anden er, at det er blevet mere fleksibelt at ordne betalingen. Nu kan du også vælge 
at betale med kreditkort, når du har fundet det perfekte sted til dit møde.

En feature, der blev til efter ønske fra flere brugere - måske fra dig? Vi vil i hvert fald bruge 
anledningen til at fortælle, at vi altid er nysgerrige efter at høre fra dig, hvis du har ideer og 
foreslag til forbedringer.

 

Inspiration til bedre møder

 

 

Sidste nye lokaler på Gaest.com

 

 
 

Det var alt for denne gang!

Kig forbi og skriv til os på Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram.

Vh

Gaest-teamet
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