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BLIV EN DEL AF NOGET STØRRE I

UDVIKLINGSPARKEN

UDVIKLINGVEJEN

OM UDVIKLINGSPARKEN
UdviklingsParken består af 25 kontorlokaler i forskel-
lige størrelser beliggende i Rødding i Vejen 
Kommune.

UdviklingVejen og UdviklingsParken er sat i verden for at hjælpe 
iværksættere og virksomheder i Vejen Kommune til vækst.

Vi samler iværksættere og virksomheder fra hele Trekant-
området og Sønderjylland.

Vi tilbyder professionelle rammer i form af mødefaciliteter, 
reception, profilering af din virksomhed og gratis parkerings-
muligheder.

Vi er  fleksible, for vores eneste interesse er, at du kan udvikle 
din virksomhed med succes i de rigtige rammer.



Vil du vide mere om UdviklingsParken,  eller vil 
du forbi og se lokalerne?  

Så kontakt Lone Skrydstrup.

MAIL: ls@udviklingvejen.dk 
TELEFON: 7384 8500

IVÆRKSÆTTERE - NYSTARTEDE VIRKSOMHEDER

Fra 988,- + moms pr. måned inkl. forbrug det 
første år.

Iværksættertilbuddet tilbydes til nystartede 
virksomheder og er gældende 12 måneder fra 
indflytning. Hvorefter virksomheden betragtes 
som en etableret virksomhed.

ETABLEREDE VIRKSOMHEDER

Fra 1.497,- + moms pr. måned inkl. forbrug. 

  UDVIKLINGSPARKEN har de 
professionelle RAMMER, så du får 
TID til at UDVIKLE din virksomhed

KONTORLOKALE

LOUNGEMILJØ

KOLLEGAER

MARKEDSFØRING

PARKERING

IMAGE

VÆRDISKABENDE

GÅRDHAVE

FÆLLESSKAB

SAMMENHOLD

NETVÆRK

VÆKST

RECEPTION

SPARRING

Du får dit eget møblerede 
kontor, som vi sørger for at 
rengøre for dig.

Bemandet reception der ta-
ger sig af alt det praktiske.

Markedsføring af din 
virksomhed via hjemmeside 
og omtale i nyhedsmail.

Fællesfaciliteter som 
frokost stue, lounge, køkken 
og gårdhave.

Fri adgang til brug af 
konference- og mødelokaler.

Du kan benytte mødelokaler i 
Danmark via Danske 
Udviklingsparker.

Gratis parkering til dig og dine 
gæster lige uden for døren. 

Egen nøgle og kode så du kan 
komme og gå, når du vil.

Gratis sparring omkring din 
virksomheds forretningsud-
vikling.

Adgang til et stort lokalt 
erhvervsnetværk.

Mulighed for at leje et 
depotrum til opbevaring.

UDVIKLINGSPARKEN

PRISER


