
 Realisér din idé eller vækst i Mariagerfjord
www.mfer.dk

Yderligere oplysninger 
Se hvilke Kom i gang lokaler/Kom i gang skriveborde 
der tilbydes, og se listen over de udlejere, der tilbyder 
de attraktive kom i gang vilkår på Mariagerfjord  
Erhvervsråd’s hjemmeside www.mfer.dk

På hjemmesiden finder du også andre ledige erhvervs
lokaler, som tilbydes af vores medlemmer. 
Finder du ikke, hvad du leder efter, har Mariagerfjord 
Erhvervs råd altid kendskab til andre muligheder.

Kontakt
Ingen opgave med relation til erhvervslivet er for stor 
eller for lille til os. Vi står altid til rådighed. 
Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt! 

Kontakt os på 70 22 28 20, www.mfer.dk eller 
info@mfer.dk

Mariagerfjord Erhvervsråd
Majsmarken 1, 9500 Hobro
Jakob Møllersgade 4, 9560  Hadsund 

Mariagerfjord Erhvervsråd
Innovation gennem synlighed, viden og netværk
www.mfer.dk 
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Få en flyvende start 
for din virksomhed 

•	 	Gratis	lokaler	i	 
minimum 3 måneder

•	 Synlighed
•		Netværk

For nystartede og tilflyttende virksomheder 
i Mariagerfjord Kommune

KOM	I	GANG	
LOKALER

   Nu	også	med ”KOM	I	GANG   SKRIVEBORDE”

Andre	attraktive	tilbud	fra	Mariagerfjord	Erhvervsråd	
til	den	nystartede	eller	tilflyttende	virksomhed:

•	 	Professionel	og	gratis	vejledning	af	iværksættere	 
– vi hjælper ca. 100 iværksættere om året

•	 	Information	om	ledige	faciliteter,	det	lokale	erhvervs
liv, samarbejdspartnere og muligheder i øvrigt

•	 	Kompetent	sparring	omkring	forretningsidé,	vækst, 
tilskudsmuligheder m.v.

•	 	Kurser	og	arrangementer	for	såvel	nye	som	etable
rede virksomheder

•	 	Vejleding	om	finansiering	og	i	flere	tilfælde adgang 
til attraktiv, risikovillig kapital 

	•	 	1	års	gratis	prøvemedlemskab	for	iværksættere
•	 		Mulighed	for	netværk	med	 

Erhvervsrådets ca. 450 medlemmer

Rådgivning 
ved start af virksomhed i 
Mariagerfjordområdet: 

70 22 28 20 · www.mfer.dk 



Din virksomhed får den bedste start med 
Kom i gang lokaler

Mariagerfjord Kommune er et godt sted at starte og 
drive virksomhed.
En række analyser viser, at Mariagerfjord er blandt 
toppen af danske Erhvervskommuner, Iværksætter 
kommuner og Vækstiværksætterkommuner.

Kom i gang lokaler er et af de unikke tilbud, vi kan 
tilbyde nystartede eller tilflyttende virksomheder i  
Mariager Fjordområdet.

Kom i gang lokaler giver din virksomhed mulighed for:
•	minimum	3	måneders	gratis	husleje	
•	gode	netværksrelationer	
•	større	synlighed	af	din	virksomhed
•	god	opstart	i	rigtige	rammer

Kom i gang lokaler/skriveborde
 – en hjælpende hånd til succes
Du	eller	din	virksomhed	sparer	penge
–  penge, som de første måneder kan bruges til 

andre vigtige ting

Din	virksomhed	kommer	hurtigere 
“ud	over	rampen”
 –  erfaringerne siger, at de fleste virksomheder 

trives bedst, når de adskilles fra privatadressen

Gode	netværksrelationer
–  udbydere af Kom i gang lokaler/Kom i gang 

skriveborde byder på attraktive nabovirksomheder 
under samme tag

Større	synlighed	af	din	virksomhed	
–  mange vil få kendskab til din eller virksomhedens 

etablering i området

Kom i gang lokaler/Kom i gang skriveborde 
tilbydes i et samarbejde mellem en række lokale 
erhvervslokaleudbydere og Mariagerfjord Erhvervsråd

Få basale kontorfaciliteter med 
Kom i gang skriveborde
Det	får	du:
•		Basale	kontorfaciliteter	for	nystartede	og	enkelt

mandsbemandede virksomheder med mulighed 
  for netværk
•	Arbejdsplads	bestående	af:	skrivebord,	stol,	lampe,		
  internetadgang samt adgang til toiletfaciliteter
•	Faciliteterne	stilles	til	rådighed	i	max.	6	måneder

Du skal være fleksibel med placering af  
Kom i gang skrivebordet.

Det	koster	det:
Der tilbydes en såkaldt ”trappeleje”, som følger: 
 

De nævnte priser er excl. moms.

1.	måned		 kr.	10,-	om	dagen	 (kr.	300,-/md.)	
2.	måned		 kr.	10,-	om	dagen	 (kr.	300,-/md.)	
3.	måned		 kr.	40,-	om	dagen		 (kr.	1.200,-/md.)	
4.	måned		 kr.	40,-	om	dagen		 (kr.	1.200,-/md.)	
5.	måned		 kr.	80,-	om	dagen		 (kr.	2.400,-/md.)	
6.	måned		 kr.	80,-	om	dagen		 (kr.	2.400,-/md.)


