Som lejer i UdviklingsParken har jeg stor glæde af, at jeg
frit kan bruge husets mødelokaler til møder med mine
kunder. Desuden gør jeg jævnligt brug af, at jeg flere
steder i Danmark kan låne gratis mødelokaler gennem
mit lejemål i Rødding. Der er et godt fællesskab i huset
virksomhederne imellem og jeg benytter mig også af
sparring fra UdviklingVejens erhvervskonsulenter, som
sidder i UdviklingsParken.
Finn A. Eriksen, Gældsråd

Jeg startede som helt ny iværksætter i UdviklingsParken
med min grafiske virksomhed. Jeg har haft stor glæde af
at have et kontor i professionelle rammer fremfor derhjemme. Udover adgang til mødelokaler og et stort netværk, er det dejligt at have ”kolleger” blandt de andre
virksomheder i huset. Jeg har vækstet min virksomhed på
meget kort tid. Det var ikke sket i samme tempo, hvis jeg
havde siddet derhjemme.
Susanne Villadsen, Sus-Design

Om UdviklingsParken
UdviklingsParken drives af UdviklingVejen og ligger i Rødding i Vejen Kommune.
Vi samler iværksættere og virksomheder fra hele Trekantområdet og Sønderjylland.

Kom godt fra start
med din virksomhed
- Vi har de professionelle rammer

Vores formål er at hjælpe iværksættere og virksomheder i Vejen Kommune til vækst.
Vi tilbyder professionelle rammer til din virksomhed i form af mødefaciliteter, bemandet
reception, profilering af din virksomhed og parkeringspladser, så du fremstår professionelt
overfor dine kunder.
UdviklingsParken består af 25 kontorlokaler i forskellige størrelser, så der er mange
muligheder for at finde et kontor, der passer til dig. Skulle du få brug for mere plads, har
vi større lokaler du kan flytte i. Vi er meget fleksible - vores eneste interesse er, at du kan
udvikle din virksomhed med succes i de rigtige rammer.
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Bliv en del af et stærkt lokalt erhvervsnetværk

UDVIKLINGVejen

Ulrik Kragh
Direktør
UdviklingVejen

- Driver du din virksomhed hjemmefra?
- Mangler du professionelle rammer, hvor du kan møde
dine kunder?
- Savner du kolleger?
- Ønsker du sparring omkring din virksomheds udvikling?
- Savner du et større erhvervsnetværk?
Bliv en del af noget større, når du placerer din virksomhed
i UdviklingsParken i Rødding
Et kontor med det hele og mere til
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du får eget møbleret kontor, som vi rengør for dig
Bemandet reception som tager sig af det praktiske
Professionel markedsføring af din virksomhed
Fællesfaciliteter som frokoststue, lounge, køkken, bad og gårdhave,
fri adgang til brug af konference- og mødelokaler
Mulighed for at benytte mødelokaler i hele Danmark
(Danske Udviklingsparker)
Parkeringspladser 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 forretningsudvikling
Adgang til et stort erhvervsnetværk
Mulighed for at leje et depotrum til opbevaring

Kom og vær en del af fællesskabet!
Er du interesseret i at høre mere om UdviklingsParkens tilbud
til din virksomhed, eller ønsker du en rundvisning?
Så kontakt Erhvervskonsulent Janne kruse på
tlf. 25 34 75 07 eller mail jk@udviklingvejen.dk
Du kan også læse mere på www.udviklingvejen.dk

Priser til iværksæ

ttere/

nystartede virkso
Fra 1.225,- + mom
mheder
s pr. måned inkl. fo
rbrug det første år.
Eget møbleret kont
or.
En måneds deposit
um og en måneds
opsigelse.
Iværksættertilbudde
t tilbydes til nystarte
og er gældende 12
måneder fra indflyt de virksomheder
ning
virksomheden betra
gtes som en etabler , hvorefter
et virksomhed.

Priser til etablerede

virksomheder
Fra 1.825,- + mom
s pr. måned inkl. fo
rbrug.
Fra enkeltmandsko
ntorer og op til 10
medarbejdere.

