
Kontakt osErhvervsrådet – Bliv medlem
Mariagerfjord Erhvervsråd har over 450 medlemmer og 
stor opbakning via erhvervsnetværk. Vi samarbejder 
med områdets virksomheder, det offentlige samt 
vidensinstitutioner for at fastholde vækst og udvikle 
området.

Som medlem støtter du op om Erhvervsrådets arbejde, og 
er samtidig forbeholdt en række eksklusive ydelser:

• Deltagelse i medlemsarrangementer i form af foredrag, 
kurser, studieture, virksomhedsbesøg mv.

• Adgang til generalforsamling og indflydelse på 
Erhvervsrådets strategi

• Deltagelse i netværk og netværksarrangementer 

• Nyhedsservice gennem vores nyhedsbreve og løbende 
udsendelser

• Adgang til søgedatabaser til afsøgning af 
samarbejdspartnere mv. 

• Adgang til markedsføring af ledige lokaler - bl.a. 
gennem Erhvervsrådets lokaledatabase

INNOVATION GENNEM SYNLIGHED, 
VIDEN OG NETVÆRK

Erhvervsdirektør 
Torben Ladefoged 
tl@mfer.dk

Erhvervskonsulent 
Jørgen Vittrup 
jv@mfer.dk

Erhvervskonsulent
Jesper Simonsen 
js@mfer.dk 

Marketingkonsulent 
Pia Bøgelund Ravnholt
pbr@mfer.dk 

Sekretær 
Helle Zinn 
hz@mfer.dk  

Kontakt os på: 70 22 28 20  •  www.mfer.dk
Majsmarken 1 • 9500 Hobro

Jacob Møllersgade 4 • 9560 Hadsund
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IDÉ ELLER VÆKST
REALISER DIN

I MARIAGERFJORD

Læs om alle medlemsfordelene 
og find vores indmeldelsesblanket på 

www.mfer.dk

– VI HAR RAMMERNE



Læs mere om dine muligheder 
på www.mfer.dk 

Velkommen til området
Mariagerfjord Kommune har en fantastisk natur med Mariager 
Fjord – Danmarks smukkeste fjord, Rold Skov i baghaven og de 
hvide, meget børnevenlige badestrande ved østkysten.

Vi har en unik beliggenhed mellem 2 universiteter og de største 
jyske byer. På under 1 time når du hele 500.000 arbejdspladser 
og ca. 1 mio. mennesker.  

I Mariagerfjord er vi kendte for at have en robust erhvervs-
struktur med sunde virksomheder inden for de klassiske og  
lokalt stærke erhvervssektorer som fødevarer, byggeri, 
automation/ventilation, handel, underleverandørvirksomhed  
og landbrug. Derudover har vi nogle stærke iværksættervilkår  
og rigtig mange vækstiværksættere. 

Samtidig vækster nye sektorer som logistik, e-handel, energi, 
medico og turisme, og det betyder, at vi i området har mange 
attraktive udviklings- og vidensarbejdspladser. 

Vi har rammerne:
• God beliggenhed og infrastruktur

• Stærkt iværksættermiljø

• Sunde virksomheder og stærke netværk

• Attraktiv omkostningsstruktur

• Gode kapitalmuligheder og startlån

• Professionel erhvervs- og medlemsservice

Sparring og aktiv erhvervsfremme
Som Erhvervsråd er vi de lokale virksomheders indgang til 
sparring, videndeling og medfinansieringsordninger. Vores 
hovedvirke er at bidrage til innovation og værdiskabelse. 

Vi:

• Markedsfører og synliggør området

• Hjælper iværksættere godt i gang og giver nye virksomheder 
en god start i området

• Fungerer som sparringspartner for det lokale erhvervsliv 
– baseret på egen eller andres viden inden for økonomi, 
finansiering/tilskud, strategi, organisation, marked, 
innovation, teknologi, markedsføring mm.

• Fremmer samarbejde og netværk til gavn for området og den 
enkelte virksomhed

• Understøtter gode idéer og tager initiativ til nye tiltag, som 
styrker erhvervsmulighederne

• Yder aktiv medlemspleje gennem information, arrangementer, 
studieture og andre udvalgte services, som forbeholdes 
medlemmer

Vi modtager økonomisk opbakning fra 
Mariagerfjord Kommune og samarbejder 
tæt med deres fagenheder, som vi også 
formidler kontakt til. 

Som Erhvervsråd leverer vi aktiv erhvervsfremme 
og professionel erhvervsservice, og er her for at 
hjælpe din virksomhed videre.  

100 millioner kr. til nye aktiviteter
I samarbejde med pengeinstitutter og professionelle 
erhvervsfolk tilbyder vi ‘Concept Mariagerfjord’.

• Attraktive startlån med lav rente og afdragsfrihed

• Kompetent sparring fra erhvervsledere

• Netværk, viden og innovation

Vi har også eget netværk af Business Angels, og kan 
derfor formidle kontakt mellem spændende investorer og 
perspektivrige virksomheder.

Kom-i-gang-lokaler
Få den bedste start som nystartet eller tilflyttende 
virksomhed. Med kom-i-gang-lokaler giver vi din  
virksomhed mulighed for: 

• 3 mdr. gratis husleje

• Gode netværksrelationer

• Større synlighed af din virksomhed

Vi tilbyder også kom-i-gang-
skriveborde til en favorabel 
leje.

Mariagerfjord  
– et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

www.mariagerfjord.com www.mfer.dk

www.conceptmariagerfjord.dk


