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Mark Dixon adalah salah satu pengusaha Eropa paling terkenal. Dia adalah pendiri
dan Kepala Eksekutif Regus Group, yang didirikannya pada tahun 1989, dan
sekarang merupakan penyedia ruang kerja fleksibel terbesar di dunia. Saat ini di
1400 pusat bisnis di 100 negara, melalui inovasi terus-menerus, Regus telah
menciptakan tidak hanya model bisnis baru tetapi industri yang sama sekali baru
yang terus berkembang.
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Dengan modal awal yang hampir tidak ada, Mark sudah meluncurkan,
menumbuhkan dan menjual sejumlah bisnis yang berbeda pada saat ia memiliki
gelombang otak saat duduk di sebuah kafe di Brussels. Saat itulah dia
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memerhatikan berapa banyak pebisnis yang bertemu di sekitar meja-meja kecil
kedai kopi lokal, mencoba mencari ruang untuk membaca atau menulis dan bekerja
di seluruh kebisingan lalu lintas. Regus kurang lebih sukses instan, tetapi dalam
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enam bulan dan untuk tahun-tahun berikutnya, ia merobek banyak rencana bisnis
saat ia terus menyempurnakan model untuk memperhitungkan perubahan dalam
perilaku pelanggan, terobosan teknologi dan perubahan sikap terhadap
penggunaan Properti.
Perusahaannya melayang pada Oktober 2000 dan bernilai £ 1,5 miliar. Pada
pertengahan 2001, bisnis itu bernilai £ 2 miliar, dengan 60% saham Markus
membuatnya menjadi miliarder sterling. Kemudian gelembung dotcom meledak,
dan ketika basis pelanggan AS di Regus menguap hampir dalam semalam, jutaan
demi juta dihapuskan dari nilai saham perusahaan. Setelah menciptakan kembali
model bisnis Regus sekali lagi, dalam waktu satu tahun, bisnis telah berbalik
sehingga mereka dapat membeli pemain No 2 di AS.
Beberapa klien Regus termasuk Google, Twitter, Pfizer dan GSK yang
menggunakan pusat bisnis Regus, kantor virtual dan dukungan teknis, menghemat
uang mereka dalam biaya tetap, mengurangi jejak karbon mereka sebanyak 80%
dan membuat tenaga kerja mobile mereka lebih fleksibel dan produktif.
Perusahaan ini sekarang telah hadir di lebih dari 100 negara dan telah melaporkan
arus kas yang kuat pada tahun 2012.
Pemenang penghargaan Pengusaha Tahun Ini dan Pengusaha Tahun Ini, Mark juga
memiliki bisnis pertanian yang beragam. Dalam beberapa tahun membeli Chateau
dan 1200 hektar kebun anggur di Provence, sekarang menghasilkan dua juta botol
rosé berkualitas tinggi setiap tahun, ditambah minyak zaitun dan minyak zaitun dan
juga termasuk hotel, restoran, pariwisata, dan kehutanan.
Mark Dixon dapat diandalkan untuk memasok pengalaman baru, model bisnis yang
diperbarui dan wawasan baru tentang cara kita hidup dan bekerja. Dia dapat
menjelaskan bagaimana dan mengapa perusahaannya terus berkembang selama 23
tahun keberadaannya dan secara unik ditempatkan untuk memberikan wawasan
tentang perubahan generasi dan budaya dan peluang bisnis yang muncul dari
mereka.
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