
Nupark Inkubator
   1:1 sparring med business coach Leif Herner

   Forretningsplan og målsætning

   Løbende forretningsudvikling

   Gode råd til at skaffe kapital

   Netværk med andre iværksættere og etablerede virksomheder

Iværksætter

Kom  
godt fra 

start
Netværk, rådgivning og 
 adgang til finansiering. 

Nupark hjælper dig godt i gang
Som iværksætter i Nupark bliver du taget alvorligt fra første dag. Nupark er Vestjyllands største 
og bedste kontorfællesskab med næsten 100 virksomheder.

Du får et stort netværk af mennesker i samme situation, og gode muligheder for at få de første 
kunder hos nogle af de andre virksomheder.

Nupark hjælper dig med at udvikle din forretning. Vi tilbyder flere forskellige iværksætterfor-
løb med workshops, netværk og sparring med erfarne virksomhedsledere. Som iværksætter i 
Nupark kan du også få rådgivning fra en business coach og adgang til finansiering.

Et åbent og dynamisk iværksættermiljø
Nupark Inkubator er et åbent og dynamisk iværksættermiljø, hvor du har adgang til et étårigt 
udviklingsforløb: StartNu.

StartNu hjælper dig godt i gang med din virksomhed via professionel  
forretningsrådgivning og sparring med andre iværksættere og  
erfarne virksomhedsledere.

Business coach Leif Herner giver intensiv 1:1 sparring om din  
virksomhed og hjælper dig med at lave en handlingsplan.



Priser for Nupark Inkubator
Eget kontor i Inkubator ................................................................  2.900,00
Prisen gælder for det første år. Herefter: Inkl. 1 ekstra person: kr. 4.200,00/md.  
v/2 ekstra personer: kr. 4.450,00/md. v/3 ekstra personer: kr. 4.700,00./md.

Skrivebord i kontorfællesskab ................................................   1.300,00
Prisen gælder for det første år. Herefter kr. 2.100,00/md.

Flyverplads i kontorfællesskab ................................................   1.100,00
Prisen gælder for det første år. Herefter kr. 1.900,00/md.

Styrken ved Nupark
» Netværk og sparring er styrken ved Nupark. Nupark Inkubator er fantastisk. Her får du  

professionel hjælp til at starte virksomhed og sparring med andre iværksættere.«
Finn Tarpgaard, Tarpgaard-consulting

Det får du også med i prisen:
 Kaffe/the ordning

 Printer inkl. toner og papir

 Postservice

 Lån gratis mødelokaler til internt brug

 Vi kan sørge for mad og drikke til dine   
 møder

Nupark 51   |  DK-7500 Holstebro  
nupark@nupark.dk  |  +45 9612 7200

Kontaktperson
businesscoach

Leif 
Herner

Leder, Nupark 
Inkubator

4097 8914 
lhp@nupark.dk


