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DEN EXKLUSIVA KONTORSKLUBBEN PÅ
TÄNDSTICKSPALATSET FÅR NY KVINNLIG VD
Marie Elmlund blir ny VD för den exklusiva kontorsklubben på Tändstickspalatset. Med den nya
organisationen skapas förutsättningar för Klubben att fortsätta utvecklas i snabb takt.
Lundqvist & Lindqvist driver två av Sveriges mest spännande mötesanläggningar med ambition
att utmana idén om vad ett möte kan vara. Sedan två år tillbaka driver Lundqvist & Lindqvist även
en exklusiv kontorsklubb, Klubben, på Tändstickspalatset vid Kungsträdgården i Stockholm. Nu
delas verksamheten upp och ny VD för Klubben blir Marie Elmlund. Marie har tidigare ansvarat för
försäljningen och marknadsföringen av Klubben. Innan det verkade Marie i modebranschen där hon bland
annat arbetat som försäljningschef på Hugo Boss Womenswear och på NK.
”Klubben är en exklusiv medlemsklubb för företagare. Vi erbjuder privata kontor, enskilda arbetsplatser och
flexibla medlemskap. I medlemskapet ingår frukost, tillgång till gym, mötesrum och fler andra fantastiska
förmåner. Medlemskapet Out of Town erbjuds för att passa våra internationella gäster som vistas på
Klubben lite mer sporadiskt” men har även lockat hit företagare som redan har ett kontor,
säger Marie Elmlund.
”Vi lever en i en tid då många förväntas berätta vad de gör och vem de träffar varje dag. Vi förstår att
det i många fall är en självvald strategi. Vi vet samtidigt att många personer i Sveriges medieelit och
näringslivets toppskikt föredrar ett mer anonymt förhållningssätt. Något vi på Klubben alltid och
oavkortat kommer fortsätta erbjuda. Klubbens regler är därför väldigt tydliga kring till exempel
”no name dropping, no star kissing” säger Marie Elmlund.
På sikt finns en vilja att utöka Klubbens verksamhet med sviter där medlemmarna kan övernatta.
Något som kan hjälpa till att fortsätta locka internationella medlemmar till Klubben.
”Marie är helt rätt person att utveckla Klubben. Hon har ett omfattande nätverk, starkt fokus och ett
härligt sinne för affärer. Marie är väldigt mån om att vårda sina affärsrelationer, och det är viktigt för
henne att båda parterna känner sig lika nöjda. säger Lena Lundqvist Werner, Lundqvist & Lindqvists
grundare och fortsätter; ” Det här känns mycket bra och otroligt spännande”.
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