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Vi har rammerne
– så du kan skabe resultaterne

elegant erhvervsdomicil med attraktiv og let tilgængelig beliggenhed





tradeCity i kolding nord 
– et kontorlejemål, hvor danske virksomheder trives bedst



www.tradecity.dk 



tradeCity,
hVor danske 

Virksomheder 
triVes bedst!

På Kokholm i Kolding Nord lige ved motorvejsfrakørsel 63 
ligger TradeCity. TradeCity er stedet, hvor danske virksom-
heder får tingene til at ske. Vi gør det, vi er bedst til, så du 
får tid til at gøre det, du er bedst til.

Når du lejer dig ind i TradeCity, får du adgang til mere end 
1.200 m2 indbydende, fælles indendørsarealer med velud-
styrede møde- og konferencerum, en bred vifte af moderne 
faciliteter, servicemanagement i topklasse og mærkbare 
økonomiske fordele. 

Du behøver ikke bekymre dig om klargøring af og eventuel 
opdækning i mødelokaler, når du holder møder og konfe-
rencer for medarbejdere og kunder; du behøver heller ikke 
bekymre dig om adgangskontrol, bygningsvedligeholdelse, 
rengøring, snerydning etc. Alt dette er med i den pakke, som 
vi tilbyder dig. Du kan koncentrere dig om vækst og trivsel i 
din egen virksomhed – alt det andet tager vi os af. Så enkelt 
er det.

Vi har kontorlejemål til både små og store virksomheder. Og 
vi tilpasser gerne dit lejemål specifikt til din virksomhed, så 
du får det, som du vil have det. Og det endda med en attrak-
tiv økonomisk frihed, der giver dig mulighed for til stadighed 
at koncentrere indsatsen omkring drift og udvikling af din 
egen virksomhed. 

For øjeblikket råder TradeCity over ca. 6.500 m2 kontorle-
jemål, 1.200 m2 fælles indendørsarealer, godt 16.500 m2 

pæne og præsentable udendørsarealer med blandt andet 
inspirerende gårdhaver og 245 parkeringspladser lige ved 
døren. Og vi har planer om at bygge til.
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TradeCity er et topmoderne 
og indbydende kontorhus centralt 

beliggende i Kolding Nord.
Her kan du få alt, hvad du har 

brug for til at få din virksomhed 
til at trives

i tradeCity gør vi det, vi er bedst til 
– så du kan gøre det, du er bedst til



Du kan roligt invitere dine kunder 
til forretningsmøde i dit nye domicil 
– for her er rammerne i orden

TradeCity er enkel og elegant – ligesom konceptet. 
Store glaspartier lyser op i hallen ved indgangen. Her er lyst 
og venligt samt højt til loftet.  Indendørsarealerne fremstår 
rene og velholdte; hvidmalede vægge og koksgrå klinker på 
gulvene. Stilen er enkel med et eksklusivt præg, og konto-
rer, personalerestaurant, mødelokaler og konferencerum er 
holdt i samme stilrene udtryk. Indbydende og yderst præ-
sentable rammer klar til at tage i brug.

Du kan derfor roligt invitere dine forretningsforbindelser til 
møde i TradeCity. Book et mødelokale med eller uden for-
plejning, og det hele står klart til tiden. Vore mødelokaler er 
veludstyrede med hurtig internetforbindelse, whiteboard og 
projektor. Og teknikken virker – det sørger vi nemlig også 
for. Og efter mødet? Ja, så rydder vi naturligvis op efter jer. 

du skaber 
kontakten  
– rammerne 
skaber Vi
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du tager dig af dine kunder – resten ordner vi



mødelokale
med et klik

Det er nemt at booke mødelokaler 
og anden service i TradeCity. 
Du skal bare klikke dig frem

TradeCity råder for øjeblikket over ni moderne og veludsty-
rede mødelokaler og konferencerum. Vi tilbyder dig møde- 
og konferencemuligheder med en kapacitet på op til 200 
personer. Alle møde- og konferencerum er som udgangs-
punkt udstyret med elektronisk dørlås med valgfri kode, stik 
til din bærbare computer, fri internetforbindelse (både via 
kabel og trådløs forbindelse), whiteboard, højttalere, projek-
tor og lærred. Og det virker. Hver gang.

I gangarealerne hænger store fladskærme med oplysninger 
om de forskellige mødelokaler. Det betyder, at det er nemt 
at få et overblik over bookede mødelokaler, og dine gæster 
kan dermed hurtigt og ubesværet finde vej til jeres møde.  

Klik dig frem … 
Alle lejemål har via password adgang til et online-booking-
system, der opdateres automatisk, så du også fra din kon-
torstol kan finde oplysninger om de forskellige lokaler, deres 
udstyrsniveau og tilgængelighed. Det er helt enkelt: Du log-
ger på og booker lokale og eventuel forplejning til dit møde. 
Så står det hele klart til jer, når I kommer. 

Du kan også reservere bord i personalerestauranten til dine 
forretningsfrokoster og lignende: Så er der dækket op til jer, 
når I kommer.

8



Eksempler på online-bookingsystem,
hvor man du med få klik, 

kan sørge for at alt står klar, 
når der skal holdes møde.
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Personalerestaurant

Personalerestauranten i TradeCity 
tilbyder dig og din virksomhed et væld af servicemuligheder

I personalerestauranten, Café Kokholm, der ligger centralt 
placeret lige ved den store hall, kan du nyde sunde og vel-
smagende måltider i rummelige og lyse lokaler. Restauran-
ten, der er holdt i samme stilrene design som TradeCity i 
øvrigt, er møbleret med lyse, tidløse møbler. Der er altid 
friske blomster på bordene, og du bliver budt velkommen 
med information om dagens morgen- og frokostbuffet. 

I TradeCity er det den professionelle erhvervsservicevirk-
somhed, Forenede Service, der står for al service. Forenede 
Service driver derfor også personalerestauranten, og deres 
dygtige og engagerede medarbejdere står på spring for at 
servicere dig og dine kunder.

Personalerestauranten og Forenede Service tilbyder udsøgt 
forplejning til møder, kurser, receptioner, aftenarrangemen-
ter, firmaudflugter, firmafrokoster, julefrokoster, temauger 
og meget mere. Ved større arrangementer er du desuden 
velkommen til at benytte personalerestauranten som mø-
delokale – her er plads til hele 200 personer. 
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lækkert hjemmebagt brød 



lækkert hjemmebagt brød 



I TradeCity bestræber vi os på at 
gøre det så enkelt som muligt for dig. 
Derfor tager vi os af alt, hvad der har 
med drift og vedligeholdelse af alle 
fælles indendørs- og udendørsarea-
ler at gøre. Du kan bruge din tid og 
dine penge på din egen virksomhed.

Site-manager
Det er Forenede Service, der står for 
driften af TradeCity, og site-manager, 
Per Møller Jørgensen, står til rådig-
hed for alle spørgsmål vedrørende 
daglig drift, teknisk support og eks-
tra AV-udstyr, rengøring og økonomi 
i henhold til lejerforeningens budget. 
Per har selvfølgelig eget kontor i Tra-
deCity, så du altid kan få fat i ham.

Rengøring
Forenede Service tager sig af vindu-
espolering og rengøring af alle fæl-
lesarealerne.
Du kan desuden med fordel lave indi-
viduelle aftaler med Forenede Service 
om rengøring af jeres lejemål, her-
under også ekstraopgaver som ho-
vedrengøring, tæpperensning, EDB- 
rensning, behandling for statisk elek-
tricitet og meget andet.

Adgangskontrol og alarmsystem
På hverdage mellem kl. 7.30 og 
17.00 er TradeCity åben for alle, og 
du og dine medarbejdere har direkte 
adgang til alle husets fællesfaciliteter. 
Men på hverdage mellem kl. 17.00 
og 7.30, i weekender og på helligdage 
er der skalsikring på huset. Da er det 
kun muligt at komme ind i huset via 
personligt adgangskort. 

komPlet
ejendomsserViCe

Når du lejer dig ind i 
TradeCity får du 
komplet ejendomsservice 
med i prisen
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indiViduelle 
kontorløsninger

Forskellige virksomheder har forskellige behov: Det ved vi i TradeCity. Derfor er vi 
meget fleksible i forhold til indretningen af lejemålene og tilbyder individuel ind- og 
tilretning. 

Det betyder, at du kan få dit lejemål præcis, som du vil have det. Vi kan indrette dit 
lejemål som åbent kontorlandskab med mange eller få arbejdspladser, med enkelt-
mandskontorer, printer- og serverrum, reception, interne mødelokaler, kundeloka-
ler, stillerum, alternative it- og belysningsløsninger, farver, gulvbelægninger – eller 
hvad din virksomhed nu har behov for. Alle lejemål har naturligvis eget tekøkken 
og toiletfaciliteter.

I TradeCity ved vi godt,
at ikke to virksomheder er ens
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stordrift
giVer 

økonomisk 
frihed

TradeCity giver dig alle de
økonomiske fordele, der er ved 

stordrift – også selvom 
din virksomhed er mindre

Uanset hvor stort eller lille dit lejemål i TradeCity er, får du 
direkte adgang til de 1.200 m2 fælles indendørsarealer med 
personalerestaurant med 200 siddepladser, ekstra toilet- 
og baderum, ni møde- og konferencerum med en kapacitet 
på op til 75 personer, pakkerum, rengøringsrum etc. på en 
eftertragtet og lettilgængelig adresse, 16.500 m2 smukke 
udendørsarealer og ikke færre end 245 parkeringspladser 
lige ved døren. Alt dette får du oven i dit lejemål, så det skal 
du ikke leje ekstra plads til. 

Stordrift i TradeCity giver desuden mulighed for favorable 
aftaler med velkendte og pålidelige håndværkere, billigere 
planteservice, rengøring i dit lejemål, sund og billig madord-
ning i personalerestauranten. Og du behøver ikke at booke 
lokaler og frokoster ude i byen... 

Du får en komplet ejendomsservicepakke, der giver dig frie 
hænder og økonomi til at koncentrere indsatsen omkring din 
egen virksomhed. Så enkelt er det.
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eg a/s

EG A/S er en stor skandinavisk it-servicevirksomhed, der 
gennem 30 år har specialiseret sig i udvikling og leverance 
af branchetilrettede it-løsninger. Virksomheden beskæftiger  
mere end 1.100 medarbejdere i Norge, Sverige og Danmark 
og har filialer over hele landet, således også i TradeCity.

Ud over den perfekte beliggenhed, der har afgørende be-
tydning for EG A/S’ konsulent- og kursusvirksomhed og for 
deres kunder, er det bedste ved TradeCity konceptet om 
deling af faciliteterne, siger økonomidirektør Jesper Ejlersen, 
der desuden har ansvaret for EGs danske ejendomme. Han 
tilføjer:

“Det er en stor økonomisk fordel, at man som virksomhed 
ikke selv skal opretholde udgifter til bygninger, ekstra møde-
lokaler med teknisk udstyr, rengøring og kantinefaciliteter. 
Og her fungerer det bare.” 

EG A/S i TradeCity huser ca. 135 medarbejdere, og lejemålet 
på ca. 1.650 m2 kontorareal er med blandt andet interne 
mødelokaler, ekstra køleanlæg og øget sikkerhed individuelt 
tilpasset koncernens egen politik. 

“Ombygning og tilpasning af vort lejemål i TradeCity var 
faktisk helt ukompliceret. Vi lagde en fælles plan med lejer-
foreningen og ledelsen, og så tog TradeCity sig af resten,”  
fortæller økonomidirektør Jesper Ejlersen.

EG A/S gør stor brug af faciliteterne i TradeCity. Medar-
bejderne spiser både morgenmad og frokost i personalere-
stauranten; på trods af interne mødelokaler afholder EG A/S 
dagligt møder – både med og uden forplejning – i de fælles 
mødelokaler; Forenede Service udfører desuden rengøring i 
EG A/S’ egne lokaler. Og Jesper Ejlersen betegner det som 
et professionelt firma med mange års erfaring og dygtige, 
engagerede medarbejdere.

“TradeCity er nok det største og 
bedste kontorfællesskab, jeg har 

stiftet bekendtskab med”, 
siger Jesper Ejlersen, 

økonomidirektør i EG A/S

Jesper Ejlersen:
Økonomidirektør og ansvarlig for EG A/S’ ejendomme, 
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alle 
de andre 
fordele

I TradeCity er der 
rige muligheder for 

samarbejde på tværs 
af faggrænser, 

vidensdeling og større, 
fælles arrangementer 

TradeCity giver dig uanede mulig-
heder for samarbejde med andre 
virksomheder i huset: Det kan være 
alt lige fra direkte samarbejde virk-
somhederne imellem, samarbejde i 
forhold til bredere kundespecifikke 
løsninger, fælles salgsmøder; fælles 
arrangementer med fx interesseor-
ganisationer til fælles arrangementer 
af mere social karakter, som som-
merfester og julesammenkomster 
med småkagebagning.

Din virksomhed og dine medarbej-
dere kan således nyde godt af de 
fordelagtige rammer, som TradeCity 
tilbyder – både på et professionelt og 
forretningsmæssigt plan samt på et 
mere socialt plan. Det giver mulighed 
for værdifuld networking i nærmil-
jøet, en endnu større professionel og 
social berøringsflade – både for den 
store og for den mindre virksomhed.
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dansk
maskinhandlerforening

“TradeCity er simpelthen blevet et naturligt mødested for branchen – 
flere af vore medlemsvirksomheder holder sågar deres møder her!” 
udtaler en begejstret Michael Husfeldt, der er branchedirektør i 
Dansk Maskinhandlerforening.

Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening 
og arbejdsgiverforening for landbrugsmaskinforretninger i 
Danmark. Foreningens medlemskreds tæller 141 hoved-
forretninger med i alt 184 udsalgssteder fordelt over hele 
landet. I 2008 flyttede Dansk Maskinhandlerforening ind i 
TradeCity, og det har ifølge branchedirektøren givet forenin-
gen en synlighed som aldrig før. 

“Det er, fordi beliggenheden er perfekt: Det er let at komme 
hertil, og parkeringsforholdene er optimale.” 

For Dansk Maskinhandlerforening har det været en ualmin-
delig positiv oplevelse at flytte ind i TradeCity, og de er kom-
met for at blive. Branchedirektør Michael Husfeldt fremhæ-
ver desuden den gode service i TradeCity:

“Der er fantastisk god service; hele setuppet fungerer, mø-
debooking og klargøring af mødelokaler fungerer, og lejer-
foreningen fungerer også upåklageligt. Her er et godt miljø, 
og det er et rart sted at være. Der er ikke noget at komme 
efter”, slutter en meget positiv Michael Husfeldt.

Michael Husfeldt, branchedirektør 
i Dansk Maskinhandlerforening.

18



I TradeCity får du et imponerende domicil på en attraktiv 
og lettilgængelig adresse. Ud over dit kontorlejemål, får du 
adgang til 1.200 m2 stilrene indendørsarealer med: 

 Stor personalerestaurant
  Møde- og konferencemuligheder med en  

kapacitet på op til 200 personer 
 Tre elevatorer
 Pakkerum
 Post- og pakkehåndtering
 Rengøringsrum
   Komplet ejendomsservicepakke med  

site-manager på stedet
 Fleksibel indretning af dit lejemål
 Økonomisk frihed og stordriftsfordele
 Adgangskontrol og alarmsystem

og 16.500 m2 præsentable udendørsarealer med ikke færre 
end 245 parkeringspladser lige ved døren.

TradeCity i Kolding Nord ligger lige ved motorvej E45 afkør-
sel 63 og cirka 40 km fra Billund Lufthavn. Regionalbus nr. 
103 og bybus nr. 5 samt flere X-busser er tilknyttet områ-
det .

Få mere information hos
Jens Henrik Lund

M: 4028 2111
jhl@tradecity.dk

det får du 
i tradeCity
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T R A D E C I T Y

tradeCity i kolding nord, 
hvor danske virksomheder trives bedst

tradeCity kolding a/s  ·  kokholm 3, indgang a  ·  6000 kolding  ·  info@tradecity.nu

www.tradecity.dk 
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