BORD ELLER KONTOR I ET DYNAMISK MILJØ
Bliv en del af vækstmiljøet i en af vores 4 afdelinger: Forskerparken, Videnbyen, Pakhuset eller Ellegårdvej
TAKEOFF

PLUG N PLAY

Et gratis tilbud til startups om kontorplads og professionel
rådgivning
• Du får din helt egen wingman, som hjælper dig og din
virksomhedsidé videre
• Du indgår i et netværk af dygtige rådgivere og flinke startupkolleger
• Du får kontorplads til dig og dit team i op til et år
• Du får tæt sparring med investeringsselskaber og kan deltage i
fede faglige og sociale arrangementer

Skrivebordsplads med kort opsigelse i et professionelt
kontorfællesskab
• Du bliver en del af et professionelt og ungt kontormiljø
• Du får ingen overraskelser – alt er betalt
• Du kan booke mødelokaler, bestille mødeservering, modtage
gæster og post
• Gratis trådløst internet
• Kort opsigelse – kun 2 måneders depositum

Tilbuddet henvender sig til nystartede startupteams med en
spændende udviklingsidé og en seriøs kommerciel interesse
Ansøgning: takeoffnow.dk. Findes i afdelinger: FOR, VID, PAK, ELL

Tilbuddet henvender sig typisk til mindre virksomheder på 1-3
personer. Priser: VID/FOR 2000,- PAK 2100,- ex moms pr. mdr/pr.
person. Findes i afdelinger: FOR, VID, PAK

ON THE GO

SPACE TO GROW

Til dig, som ikke har brug for en fast arbejdsplads, men gerne vil
bruge faciliteterne i Forskerparkerne
• Du bliver en del af et innovativt miljø med netværk, arrangementer og udfordrende kolleger
• Du kan modtage post og benytte vores fællesarealer/café med
gratis trådløst internet
• Du kan bruge mødelokaler og mødeservering i alle 4 Forskerparker

Enkeltkontorer, storrumskontorer, laboratorier, showrooms og
kontorafsnit fra 11m2-350m2
• En professionel platform for din virksomhed
• Stor fleksibilitet og stor synlighed i et spændende udviklingsmiljø
• Højt serviceniveau med bemandet reception, solide IT-løsninger,
post- og telefonservice og gratis parkering
• Mange fællesfaciliteter og cafe
• Mødelokaler og mødeservering i alle fire Forskerparker
• Professionelle konferencefaciliteter
• Adgangskontrol, alarm og vægterservice der sikrer din virksomhed

Tilbuddet henvender sig typisk til enmandsvirksomheder og
konsulenter. Pris kr. 3600,- ex.moms pr. person pr. kvartal. Findes i
afdelinger: FOR, VID, PAK

Tilbuddet henvender sit til iværksættervirksomheder, udviklingsafdelinger, projektorganisationer, innovationscentre, væksthuse,
internationale afdelinger, klynger og konsortier med 1-100 ansatte.
Priser: På forespørgsel. Findes i afdelinger: FOR, VID, PAK, ELL
Kontakt de enkelte afdelinger for yderligere information.

