
Hvad får din virksomhed til rådighed hos CFI?

Lokale faciliteter

• Hæve/sænke skrivebord, stol, reol  
 og belysning

• Internetadgang 100/100 Mb/sek  
 og adgang til IT programmer (3D  
 visualisering, CAD og beregning)

• Printere (A4/A3 farveprintere og  
 3D printer)

• Mødelokaler med fladskærme  
 og whiteboards

Servicefaciliteter og ydelser

• Fysisk testværktøj og  
 udviklingslaboratorium

• Netværksstue med tv og aviser

• Stor fælles kantine: frokost- 
 ordning og mulighed for  
 anvendelse til arrangementer

• Viceværtfunktion, rengøring og  
 vinduespudsning

• Vedligehold af lokale og  
 fællesområder

• Alarmdækning 

• Værktøjskasse med standard  
 aftaler/kontrakter

Erhvervsserviceydelser

• Rådgivning og vejledning fra CFI

• Sparring og forretningsudvikling

• Netværk mellem iværksættere og  
 andre virksomheder i huset

• Medlem af netværksgrupper til  
 specialpris

• Præsentation af virksomheden på  
 CFI's hjemmeside, LinkedIn og  
 Facebook profil

Er du iværksætter og har du behov for optimale ram-
mer, der kan fremme væksten i din virksomhed? 
Center For Industri’s (CFI) Iværksættercenter er mål-
rettet iværksættere der er leverandører til industrien.

I iværksætterhuset sidder du dagligt med fagligt 
kompetente sparringspartnere, der kan bidrage med 
den viden, du har behov for. CFI hjælper dig med at 
komme godt fra start.

IVÆRKSÆTTERCENTRET

Optimal infrastruktur

• Lokale, service- og 
 erhvervsydelser inkluderet 
 i huslejen. 
• Adgang til stor værktøjskasse 
 (IT og fysiske værktøjer)

Daglig sparring med  
andre iværksættere 

Mulighed for sparring med andre 
iværksættere. Flere sparrings-
partnere åbner op for diskussion, 
gode idéer og nye tiltag.

Rådgivning og netværk

Adgang til erfarne eksterne 
brancheeksperter – hvilket kan 
bidrage til vækst og fornyelse i 
din virksomhed.

Hos Iværksættercentret får du adgang til alle de ting, du har 
behov for i din virksomhed. Vi har gjort alt for, at Iværksætter-
centret bliver en attraktiv arbejdsplads, så din virksomhed har de 

allerbedste forudsætninger for at komme godt i gang og udvikle 
sig. Alt dette er inkluderet i din månedlige husleje:

Find mere om Iværksættercentret på CFI's hjemmeside centerforindustri.dk

Henrik G. Larson
Direktør

CFI - Center For Industri

Tlf.: +45 2220 8250
Web: centerforindustri.dk
Mail:  info@centerforindustri.dk

Kontakt os for mere  
info om dine muligheder 
som iværksætter hos  
Center For Industri.


