
KONTAKTBLIV MEDLEM

Mariagerfjord Erhversråd har over 450 medlem-
mer og stor opbakning fra det lokale erhvervsliv

Som medlem støtter du op om Erhvervsrådets 
arbejde, og er samtdig forbeholdt en række eks-
klusive ydelser: 

• Deltagelse i medlemsarrangementer og 
netværk

• Adgang til generalforsamling og indflydelse 
på Erhvervsrådets strategi 

• Nyhedsservice gennem vores nyhedsbreve 
og løbende udsendelser 

• Adgang til søgedatabase til afsøgning af 
samarbejdspartnere mv. 

• Adgang til markedsføring af ledige lokaler - 
gennem Erhvervsrådets lokaledatabase

Realiser din  
forretningsidé eller 
vækst i Mariagerfjord

www.mfer.dk

Læs mere og udfyld vores  
indmeldelsesblanket på www.mfer.dk

Michael Christiansen
Erhvervschef

Tlf.: 20 26 10 08
mc@mfer.dk

Jørgen Vittrup
Chefkonsulent

Tlf.: 24 40 12 59
jv@mfer.dk

Jesper F. Simonsen
Erhvervskonsulent

Tlf.: 23 83 43 51
js@mfer.dk

Henrik Kim Hansen
Erhvervskonsulent

Tlf.: 23 99 36 85
hh@mfer.dk

Helle Zinn
Sekretær

Tlf.: 51 97 97 31
hz@mfer.dk

Du finder Mariagerfjord Erhvervsråds kontorer i Hobro 
og Hadsund på nedenstående adresser:

Hobro
Majsmarken 1
9500 Hobro

Hadsund
Jacob Møllersgade 4
9560 Hadsund

Kontakt os på tlf.: 70 22 28 20



HVAD GØR MARIAGERFJORD 
ERHVERVSRÅD?

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

• Sparringspartner for det lokale erhvervsliv  
– baseret på egen og andres viden indenfor øko-
nomi, finansiering, strategi, organisation, marked, 
innovation, teknologi, markedsføring mm.

• Din lokale indgang til erhvervsfremmesystemet 
med mange forskellige muligheder ift. viden, 
netværk, samarbejde og tilskud

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

• Markedsfører og synliggør området
• Understøtter gode idéer og tager initiativ til nye 

tiltag, som styrker erhvervsmulighederne
• Yder aktiv medlemspleje gennem information, 

arrangementer, studieture og andre udvalgte 
service, som forbeholdes medlemmer 

ATTRAKTIVT  
OMRÅDE

”2 universiteter, de største jyske byer og 500.000 
arbejdspladser - alt på under en time” 

I Mariagerfjord er vi kendt for at have en robust 
erhvervsstruktur med sunde virksomheder indenfor 
de klassike og lokalt stærke erhvervssektorer som 
fødevarer, byggeri, automation, energi, handel, 
underleverandørvirksomhed og landbrug. 

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

LOKALEDATABASEN

Som et attraktivt tilbud til erhvervsdrivende, har 
Mariagerfjord Erhvervsråd oprettet en lokaleda-
tabase hvor medlemsvirksomheder har mulighed 
for at annoncere ledige lejemål.

Lokaledatabasen indeholder lejemål på almindeli-
ge vilkår, samt lokaler under koncepterne ”kom-i-
gang lokaler” og ”kom-i-gang skrivebord”

KOM-I-GANG-LOKALER

Med ”Kom-i-gang-lokaler”får din virksomhed 
mulighed for:

• 3 mdr. gratis husleje 
• Gode netværksrelationer 
• Større synlighed af din virksomhed 

KOM-I-GANG-SKRIVEBORD

Har man ikke brug for et helt lokale, er der hos 
nogle af udlejerne i lokaledatabasen muligheder 
for at man, i en periode på op til 6 måneder, kan 
leje et skrivebord.

Se alle ledige lejemål på www.mfer.dk

Leder du efter noget helt andet, er du velkommen 
til at kontakte os.

LOKALT HAR VI RAMMERNE

• God beliggenhed og infrastruktur 
• Stærkt iværksættermiljø 
• Sunde virksomheder og stærke netværk 
• Attraktiv omkostningsstruktur 
• Professionel erhvervs- og medlems- 

service

SPARRING, UDVIKLING 
OG NETVÆRK


