
Bording ErhvervsPark hjælper iværksættere, 
start-ups og vækstvirksomheder til øget 
vækst gennem attraktive lejevilkår, profes-
sionel sparring og risikovillig kapital. 

Det skal være nemt at starte egen virksomhed 
i Bording ErhvervsPark. Vi står klar til at hjælpe 
dig, uanset om du blot vil leje et enkelt skrive-
bord, et kontorlokale eller et åbent kontorfæl-
lesskab med plads til dine ansatte. 

Får du behov for mere plads i takt med at din 

virksomhed vokser, så kan du nemt udvide din 
forretning eller flytte ind i nye lokaler i Bording 
ErhvervsPark.

Bording ErhvervsPark er centralt beliggende i 
Bording tæt på motorvejen og med kort afstand 
til Herning og Silkeborg.

DE BEDSTE VÆKSTBETINGELSER

• Mulighed for op- eller nedskalering af dit lejemål
• Mødelokaler med plads op til 200 personer
• Faglig sparring med vores forretningsudviklere
• Investor netværk
• Gratis parkering lige ved døren
• Netværk og videndeling
• Stordriftsfordele fra dag 1

VELKOMMEN TIL
BORDING ERHVERVSPARK 

Bording ErhvervsPark

Fabriksvej 20

7441 Bording
Telefon

+45 60 11 06 11
E-mail

info@bordingep.dk



KONTORLOKALER

Vi tilbyder forskellige pakkeløsninger til 
iværksættere, start-ups og vækstvirk-
somheder med mulighed for leje af plads 
til opbevaring, værksted og produktion i 
den tilstødende lagerhal. Vores kontorle-
jemål starter fra 18 m2 og kan tilpasses 
efter behov, så det passer til netop din 
virksomhed.

SKRIVEBORDSPLADS

Med en skrivebordsplads i Bording Erh-
vervsPark kommer du til at bo side om 
side med andre iværksættere og virk-
somheder inden for forskellige brancher. 
Det giver mulighed for faglig sparring 
og udveksling af personlige erfaringer, 
hvilket kan være med til at give din virk-
somhed et skub i den rigtige retning.

ET VASKEÆGTE  
IVÆRKSÆTTEREVENTYR
“Bording Erhvervspark er resultatet af en drøm og god idé, der på under 10 år er blevet til 
en virksomhed med mere end 20 fuldtidsstillinger. Iværksætterrejsen er del af vores DNA.

Derfor er Bording Erhvervspark også meget mere end udlejning af mursten og kvadratme-
ter. Vi byder også ind med professionel sparring og muligheder for finansering af gode ideer 
og store drømme.”

Vi tilbyder fleksible lokaler og erhvervslejemål 
fordelt på ca. 20.000 m2, der kan anvendes til 
kontor, undervisning, værksted og produktion. 
Hos os kan du leje et enkelt skrivebord eller et 
kontorlokale, mens det også kan lade sig gøre 
at indrette et åbent kontorfællesskab i takt 
med at din virksomhed vokser sig større.

I de tilstødende bygninger finder du vores 
lager- og produktionsfaciliteter. Vi tilbyder 
både varm- og koldlager med mulighed for op- 
og nedskalering efter behov. Mulighederne er 
mange og kun fantasien sætter grænser.

MØDELOKALER

Bording ErhvervsPark tilbyder mod-
erne mødelokaler til forretningsmøder, 
workshops og samtaler, som interne og 
eksterne lejere kan benytte sig af. Vi har 
mødelokaler fra 22 m2 med plads op til 
20 personer. Interne lejere kan benytte 
alle mødelokaler gratis to gange om 
måneden.

LAGERHAL

Bording ErhvervsPark tilbyder udle-
jning af lagerfaciliteter fra 100 m2 med 
mulighed for etablering af kold- og 
varmlager efter aftale. Lagerhallen 
kan desuden opdeles i både mindre og 
større sektioner.

HER FÅR DU...

Wi-Fi Kaffe & te Døgnadgang Gratis Parkeing Mødefaciliteter Netværk og sparring


