Lej mødelokale i ErhvervsCentret
– et perfekt sted at holde møder og kurser
Har du brug for præsentable og professionelle rammer?

ErhvervsCentret - et perfekt sted
at holde møder og kurser

Vi havde svært ved at finde det helt
rigtige sted at holde ansættelsessamtaler, personalesamtaler, årsmøder
og strategimøder. Men det problem blev
løst, da vi prøvede ErhvervsCentrets
mødelokaler. Det ligger godt, når du
kommer langvejs fra. Det er et præsentabelt hus med et professionelt set-up.
Her er alt, hvad du skal bruge, og
priserne er fornuftige. Jeg kan varmt
anbefale stedet til andre.

ErhvervsCentret ligger centralt i et af Greves grønne og attraktive erhvervsområder lige ud til Køge Bugt
motorvejen med kun 20 minutter til København og lufthavnen.
I det arkitektonisk smukke erhvervshus kan du på timebasis leje lyse og komfortable møde- og konferencelokaler
med plads til 2-50 personer. Lokalerne er forsynet med alt moderne AV-udstyr og aircondition. Du kan vælge
forplejning efter ønske.
I ErhvervsCentret kan du mødes diskret med dine gæster i et professionelt forretningsmiljø. Her får du de perfekte
rammer til dit næste møde, hvad enten det er en konference, et kursus, kundemøde, personalemøde, ledelsesseminar eller fx en ansættelses- eller MUS-samtale.
Du og dine gæster får altid en professionel og venlig modtagelse. Her er fri parkering lige ved døren, elektronisk
adgangskontrol, elevator og en bemandet reception, der tager imod gæster, telefonopkald og post. I huset har du
adgang til kopimaskine, trådløst netværk/IT-forbindelse, kantine, køkken og badefaciliteter.
Du kan læse mere om vores møde- og konferencelokaler på erhvervscentret.greve.dk

Bo Olesen,
serviceleder, Still Danmark

Professionelle rammer for møder og kurser
Mangler du et attraktivt sted at holde konferencer, kurser og møder med dine medarbejdere, kolleger,
kunder og forretningsforbindelser? Vi er klar til at hjælpe dig. Hos os får du:
•
•
•
•
•
•

Få en rundvisning i
ErhvervsCentret og se
vores mødelokaler
Ring til os eller kig forbi og få en
rundvisning. Vi vil gøre alt for at
hjælpe dig med at sammensætte en
perfekt mødepakke. Vi glæder os til
at høre fra dig.

I ErhvervsCentret har vi de perfekte rammer
til at holde møder og kurser. Omgivelserne er
meget behagelige. Alting virker bare. Servicen og
kvaliteten er altid i top. Som kunde føler jeg mig
værdsat af personalet, både når jeg ringer, mailer
og kommer ind ad døren. Du bliver altid mødt
med nærvær, et smil og en oprigtig interesse.
Jette Kofoed,
forstander Else Hus og Skelbakken,
Region Sjælland

•
•
•
•
•

Central, naturskøn beliggenhed tæt på motorvej og kun 20. min. til København og lufthavnen
Møde- og konferencelokaler med plads til 2-50 personer
Lyse, professionelle og komfortable møde- og konferencelokaler i præsentabelt erhvervshus
Lokaler med aircondition og alt moderne AV-udstyr, internetforbindelse og IT-support
Adgang til farveprinter og kopimaskiner
Lokaler velegnet til fx interne møder, ansættelsessamtaler, kundemøder, netværksmøder, undervisning,
kurser, konferencer, messer og showroom
Gratis parkering lige ved døren til dig og dine gæster
Professionel reception til modtagelse af gæster, telefonopkald og forsendelser
Adgang til fælles kantine, terrasse og loungeområder
Fleksible mødepakker med eller uden forplejning – servicen er altid den samme
Fornuftige timepriser hvor alle kan være med

Vi er til for dig - og vi
vil gerne hjælpe dig!
Book dit møde hos Winnie.
Du er også velkommen til
at få en rundvisning først.

Kontakt
Winnie Spoon
Bookingkoordinator
Tlf. 3691 5006
ws@greve.dk

Her er pænt, hyggeligt og rart at være,
og du bliver aldrig skuffet over servicen. Den geografiske placering tæt på
lufthavnen og hovedstadsområdet, den
lette adgang til motorvejen og den høje
service er med til, at jeg vælger at holde de fleste af mine møder med mine
danske, tyske og italienske kunder i
ErhvervsCentret.
Bo Schønning,
indehaver af Evotec

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 Vækstfabrikken Greve.
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