Kuno
– din digitala entré till kvarteret
Vi på AMF Fastigheter vill att de som hyr hos oss ska ha de bästa
förutsättningarna för att ge befintliga och nya medarbetare en
attraktiv arbetsmiljö. Utöver att de omgivande kvarteren möter
vardagens olika behov och ger möjlighet för rekreation och
inspiration, har vi även tagit fram ett digitalt verktyg i form av
appen Kuno, för att ge mervärde till era medarbetare.
Kuno gör det enklare för era medarbetare att vara på kontoret
och få ihop livspusslet under tiden de befinner sig på och kring
arbetsplatsen. Allt för att de ska kunna hålla fullt fokus på jobbet
samtidigt som de enkelt får överblick över kvarterets utbud och
erbjudanden. Självklart finns all service användarna förväntar
sig samlad; tillfälliga erbjudanden och förmåner i närområdet,
samt möjlighet att enkelt komma i kontakt med oss på
AMF Fastigheter. Kuno är till för era medarbetare!
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Kuno
– your digital entrance to the neighborhood
We at AMF Fastigheter want our tenants to have the best
opportunities to give their existing and new employees an attractive
work environment. In addition to the services available in the area,
enabling recreation and inspiration, we have developed a digital tool
in the form of our app Kuno, to give your employees added value.
Kuno makes it easier for your employees to be in the office and to
handle their daily errands while spending time in and around their
workplace. It allows them to focus on the job while simultaneously
having easy access to an overview of everything the
neighborhood has to offer. All the services they expect are of
course included; local offers and benefits available in the area,
and the possibility to contact us directly at AMF Fastigheter.
Kuno is created for your employees!
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