
DISIE WORKSPACE prisliste 
 
 
Priser for lukkede kontorer, faste eller flex- pladser hos DISIE København 
 
Som medlem af DISIE får du mulighed for at udvikle din forretning og vokse! Hele vejen igennem har 
du adgang til fysisk og digitalt netværk med impact iværksættere, sparring om din virksomheds 
udvikling, indblik i forskellige sektorer, indsigt i fonde og støttemuligheder og generelt adgang til 
DISIE’s stærke netværk blandt de aktører, der er vigtige for bæredygtige iværksættere og impact 
startups.  
 
DISIE WORKSPACE i København giver adgang til  fleksible arbejdspladser, lukkede kontorer, 
workshop- og eventrum.  
 
Lukkede kontorer 4. sal, vejledende (+moms) 
Type A-rum fra kr. 6000  (tagvindue, mindre rum) 
Type B- rum fra kr. 7.500 (tagvindue, større rum) 
Type C-rum fra kr. 9.000 - 12.000  
 
Lukkede kontorer 3. sal, vejledende (momsfri, forbeholdt tidlige start-ups) 
Fra fire - otte personer, kr. 950 pr. person 
 
Flexpladser 4. sal (+moms) 
4-6 pladser á kr. 1.000 pr. stk/person 
 
Flexpladser 3. sal (momsfri, forbeholdt tidlige start-ups) 
Ca. 16 pladser á kr. 650 pr stk./person 
 
Faste pladser i fælleskontorer, 3. sal (momsfri, forbeholdt tidlige start-ups) 
Ca. 16 pladser á kr. 950 pr stk./person 
 
Faste pladser i fælleskontorer, 4. sal (+moms) 
Faste pladser i båse á fire borde: kr. 1.500  pr. bord/person / kr. 4.500 for en hel bås 
Faste pladser ved store borde (øer) á kr. 1.500 pr. person / 3.000 pr. ø 
 
For praktikanter tilknyttet medlemmer uden fast kontor betales kr. 250 pr måned.  
 
Virtuelt medlemskab 
En personlig nøgle + adgang til medlemsportal og booking mødelokaler: kr. 500 pr måned (momsfri)  
 
Mødelokaler 
Medlemskabet giver adgang til gratis brug af syv mødelokaler med plads til ml. 6-16 personer. 
 
Leje af event-rum (L-rum) på 3. sal (max. 50 personer) 
Medlemmer: kr. 1.000 - 1.500 (hverdag/weekend) 
Eksterne: kr. 4.500 - 9.000 (hverdag/weekend) 
 
Leje af workshop på 4. sal (ca. 20 personer) 
Medlemmer: kr. 500 - 1.000 (hverdag/weekend) 
Eksterne: kr. 2.500 - 5.000 (hverdag/weekend) 
 
Podcast/lydstudie 
Medlemskabet giver adgang til gratis brug af et studie, bl.a. til optagelse af podcast. Forudsætter 
forudgående oplæring.  
 
VOLUME  
Medlemsrabat på leje af hallen VOLUME – rå, fleksible rammer med plads til op til 850 personer. 
Prisen aftales individuelt afhængigt af eventindhold. 
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