Lej kontor i ErhvervsCentret
– et godt sted at drive virksomhed
Mangler du et attraktivt kontor og professionelt sted at holde møde?

ErhvervsCentret
-et godt sted at drive virksomhed
ErhvervsCentret ligger i et af Greves grønne og attraktive erhvervsområder lige ud til Køge Bugt motorvejen med kun 20 minutters kørsel til København og lufthavnen. I det moderne erhvervshus kan du leje
kontorlokaler fra 14-120 m2 med adgang til alle fællesarealer, ligesom du kan leje mødelokaler.
Når du driver virksomhed i ErhvervsCentret, bliver du en del af et dynamisk miljø med mange spændende
virksomheder som nabo. Du kan leje kontor på dag- eller fuldtidsbasis eller få et virtuelt kontor med telefonservice eller blot en postadresse for din virksomhed. Som lejer i huset får du eget firmaskilt ude ved vejen
foran bygningen og ved hoveddøren til din egen virksomhed.
Her er kantine, køkken og madordning samt fri parkering, elektronisk adgangskontrol, elevator og en bemandet
reception, der tager imod telefonopkald, gæster og post. I huset har du adgang til lagerplads, kopimaskine, trådløst
netværk/IT-forbindelse og badefaciliteter.
ErhvervsCentret tilbyder også møde- og konferencelokaler med plads til 2-50 personer. Du kan læse mere om
vores kontorer og mødelokaler på erhvervscentret.greve.dk

Få en rundvisning i
ErhvervsCentret og find
din ideelle kontorløsning
Ring til os eller kig forbi og få en rundvisning.
Vi vil gøre alt for at hjælpe dig med at finde den
perfekte kontorløsning. Du kan blive skrevet på
vores venteliste, hvis du ønsker et specifikt kontor,
som er udlejet. Vi glæder os til at høre fra dig.

Mødelokaler og
kursusfaciliteter
ErhvervsCentret tilbyder fleksible mødelokaler
med plads til 2-50 personer. Alt moderne AVudstyr og kopimaskine m.v. er til rådighed.

ErhvervsCentret er et fantastisk sted
med fine omgivelser, og det ligger tæt
på alt. Prisen for kontorerne er yderst
fornuftig i forhold til alt det, man får
for pengene. Desuden er her en varm
og hyggelig stemning, og det er dejligt
at være en del af det lokale erhvervsnetværk i huset og lokalområdet.

Stefan Klausen,
salgskonsulent, SeriQSign

Vi har en reception, der smilende
og venligt tager imod gæster
og håndterer post og pakker for os.
Vi bliver forkælet og skal ikke selv
tænke på at gøre rent eller rydde sne
om vinteren. Det giver os en ro til
at fokusere på vores forretning.

Martin Tambour,
indehaver, LETO Leasing

Professionelle rammer
Mangler du et attraktivt kontor og sted at holde møde?
Vi er klar til at hjælpe dig. Hos os får du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktive kontorer, mødelokaler med alt i moderne konferenceudstyr, kursusfaciliteter og gratis parkering
Central, naturskøn beliggenhed tæt på motorvej og kun 20 min. til København og lufthavnen
Professionel reception til modtagelse af gæster, telefonopkald og forsendelser
– du kan også få et virtuelt kontor eller en postadresse i ErhvervsCentret
Fælles kantine, terrasse, loungeområder, tekøkkener og badefaciliteter
Fælles morgenmad hver fredag i kantinen og brunch den første fredag i måneden
Faglige arrangementer, foredrag samt netværk og sparring med andre virksomheder i huset
Lagerbure og vareelevator
Adgang til farveprinter, kopimaskiner, internetforbindelse og IT-support
Elektronisk adgangssystem, el, vand og varme inklusive samt kun tre måneders opsigelse
... og meget mere ...

Vi er til for dig - og vi
vil gerne hjælpe dig!
Har du spørgsmål, brug
for hjælp eller rådgivning,
så giv Henriette et kald
eller send hende en mail.

Kontakt
Henriette Sindlev Andersen
Udlejning og
administration
Tlf. 36 91 50 09
hsa@greve.dk

Vi er glade for at drive vores
virksomhed i ErhvervsCentret. Det er
et fantastisk sted at arbejde og holde
møder, kurser og konferencer. Her er
alt, hvad du skal bruge, og priserne er
absolut fornuftige. Ud over de flotte, lyse
lokaler og gode parkeringsmuligheder er
her fredeligt og hyggeligt, og betjeningen
er altid i top. Og det er nemt at komme
hertil, fordi motorvejen og lufthavnen
er tæt på, og du slipper for at sidde i
kø på vejen ind til København.
Tormod Torekoven,
direktør, Snow Software

ErhvervsCentret
ErhvervsCentret har siden den 1. januar 2012 fungeret som en nem indgang for erhvervslivet til Greve Kommune.
Herudover omfatter ErhvervsCentret også Greve-Solrød Erhvervsservice, der tilbyder iværksættere og virksomheder i
Greve Kommune og Solrød Kommune vejledning, sparring og information i forbindelse med etablering, drift og
udvikling af deres forretning. Ligeledes står ErhvervsCentret for driften og udlejningen af ErhvervsCentrets kontorer og
mødelokaler samt Vækstfabrik Greve.
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