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SPACES kiest voor ATALIAN Green Kitchen
voor zijn catering in België
GREEN KITCHEN zet zijn ontwikkeling in de cateringsector voort door zijn
samenwerking met SPACES voor de implementatie van restauratiepunten in de
nieuwe SPACES co-working locaties voor de komende 5 jaar.
SPACES, een dochteronderneming van International Workplace Group (IWG),
voorheen bekend als Regus, is bezig met het opzetten van zijn innovatieve concept
van co-working ruimte in België.
Wereldwijd aanwezig, SPACES combineert werkplekken, vergaderingen en
ontspanning, met als doel het netwerken tussen de verschillende bezettende
bedrijven te vergemakkelijken en tegelijkertijd een breed scala aan diensten en
voorzieningen aan te bieden.
ATALIAN GREEN KITCHEN biedt een vers, natuurlijk, uitgebalanceerd en innovatief
keukenconcept voor bedrijfsrestaurants en een dagelijkse leveringsdienst op de
werkplek.
Klanttevredenheid is en blijft de prioriteit van dit partnerschap.
Het partnerschap ATALIAN GREEN KITCHEN / SPACES is een nieuwe stap in de groei
van de Groupe ATALIAN in België.

"ATALIAN wenst zich te onderscheiden door een diversificatie van zijn diensten op de
Belgische markt van facilitaire diensten. Bedoeling is om een belangrijke en essentiële
partner te worden in multi-services. Dit project met SPACES maakt deel uit van deze
strategie ", zegt Guido PERREMANS, regiomanager Benelux - CEO België.
Het project om co-working 2.0 met de naam SPACES in België te openen, is meer dan
ambitieus. Meer dan een 10-tal nieuwe sites van meer dan minimum 3000m² zijn
bevestigd en zullen klaar zijn tegen 2020. Kantoren, co-working spaces, business lounge,
vergaderruimtes en Coffee Corner staan klaar om een nieuwe gemeenschap van coworker te verwelkomen. Aldus wordt SPACES "The place to be" met een waaier van
services en evenementen voor zijn klanten.
"In maart 2018 werd een aanbesteding uitgeschreven om de beste dienstverlener te
selecteren voor het beheer van onze Coffee Corner", verklaart William Willems, Regionaal
General Manager België en Luxemburg voor Regus en Spaces.
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"Onze keuze is gevallen op Green Kitchen, dat al onze sites in België zal verzekeren.
Deze Belgische leverancier heeft onze aandacht getrokken dankzij zijn verse producten,
kwaliteit en zijn manier om korte keten te bevorderen.
De heer Lejeune, brand manager, is zeer attent en flexibel voor onze verzoeken.
Een mooie samenwerking is net ontstaan met twee al geopende sites: SPACES EU
Belliard en SPACES Mechelen. Het partnerschap SPACES en Green Kitchen is klaar voor
avontuur!” concludeert William Willems.

Over ATALIAN:
Met een omzet van meer dan 3 miljard euro (pro forma 2018), meer dan 125000 medewerkers en
een aanwezigheid in 33 landen , is Atalian Servest een onafhankelijke leider voor facilitaire
diensten.
De Groep telt meer dan 32.000 klanten in zowel de particuliere als de publieke sector.
De aanbieding draait om een aantal belangrijke expertise-domeinen:
Schoonmaak en netheid, Catering, Technisch Onderhoud, Facility Management, Veiligheid,
Onthaal en gastvrijheid, Groenonderhoud en Energiebeheer.
Over Spaces
Spaces biedt een inspirerende kantooromgeving voor professionals en groeiende ondernemingen.
Naast kantoorruimtes, zijn er memberships en vergaderzalen om te helpen denken, creëren en
samen te werken. Spaces heeft als doel om een inspirerende omgeving met ondernemersgeest te
bieden waar ideeën tot standkomen, een bedrijf zich ontwikkelt en waardevolle relaties kunnen
ontstaan. Spaces telt 2 locaties in België (Brussel en Diegem). Nog dit jaar wordt een 3de Spaces
geopend in Mechelen.
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