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ERHVERV- på Sydhavsøerne

Tlf 54 95 75 60 • Fax 54 95 75 61
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RING FOR ET GODT TILBUD... VI ER KLAR!

Kloakmestrenes

Kvalitetskontrol

Vi tilbyder

KVALITETSARBEJDE

indenfor...

• KLOAKARBEJDE

• STRØMPEFORING AF

   KLOAKKER

• JORD OG BETON

• HAVE- OG ANLÆGSARBEJDE

• BELÆGNINGSARBEJDE

Højevej 30-32 • 4900 Nakskov • Tlf. 54 92 03 70 / 54 95 04 10
Email: nakskov@colourplus.dk
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Mangler du slidstærkt arbejdstøj?

Hos Colourplus forhandler vi arbejdstøj og sikkerhedssko fra 

bl.a. Mascot, F. Engel, Workzone, Snickers,

Bjerregaard, Kansas og Ocean.

Køb dit arbejdstøj & -sko hos Colourplus i Nakskov.

KIG IND OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING
OM DIT NYE ARBEJDSTØJ

Abonnementskasser er i 
eksplosiv vækst
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  TEMA

ERHVERV- på Sydhavsøerne

Erhvervspark Lolland A/S 
                                          – et perfekt valg til placering af virksomhed! 

Erhvervspark
Lolland A/S

 Vi tilbyder:
 
 Erhvervsudlejning, vi råder over lagerhaller med eller uden kraner  
 med løftekapacitet op til 50 tons
 
 Udlejning af kontorfaciliteter, evt. også i fælles kontormiljø
 
 Salg- eller leje af erhvervsgrunde 
 
 Virtuel kontormulighed

√

√

√

√

HOLEBY

FEHMERN

RØDBY HAVN

Erhvervspark Lolland A/S ligger i 
Holeby, og har en unik logistikmæssig 
beliggenhed tæt på motorvej E47, 
med optimale tilkørselsforhold og 
parkeringsmuligheder. 

Ring eller skriv for en uforpligtende 
snak om muligheder til: 
Kim Larsen, 
tlf. 22 95 17 20, 
mail: kim@erhvervsparklolland.dk 

 En af de spritnye abonnementskasser, som meget hurtigt er 

blevet populær er Snackmover, som er hjemmehørende i Støv-

ring. De er allerede ved at udvide med endnu en kasse.

Indehaver af hundeboxen.dk og katteboxen.dk Jesper Kandstrup mener, at Lolland med sin 

lave husleje egner sig særlig godt for internetvirksomheder, som primært har brug for billig 

somheder.

Snackmover har succes

En de abonnementskasser, 

der på kort tid er gået hen 

og blevet meget populær er 

Snackmover, hvor man hver 

måned får leveret en kasse 

med mindst otte forskellige 

snacks. Snacksene er øko-

logiske, fri for unødvendige 

tilsætningsstoffer og har et 

minimum af tilsat sukker. 

Kassen henvender sig typisk 

til dem, som går op i kvali-

teten af det de spiser og som 

har lyst til at prøve nogle nye 

og anderledes produkter. Og 

det har Snackmover haft suc-

ces med.

”Vi udsendte vores første 

box i februar i år, og det er 

gået over al forventning. 

Faktisk så godt, at vi allerede 

nu er lige på trapperne med 

Snackmover Mini, et sundt 

snackabonnement til børn, 

som mange har efterspurgt. 

Vi åbner desuden snart op 

for muligheden for at spare 

en hel del på abonnementer-

me husstand,” udtaler Line 

Lundquist stifter af Snack-

mover.

Kort om abonne-

mentskasser:

Abonnementskasser 

er fysiske kasser eller 

bokse, som man får 

leveret fast hjem til sig, 

typisk én gang om ugen 

eller måneden. I kassen 

er der et udvalg af pro-

dukter, som man oftest 

når at bruge, inden man 

får næste kasse leveret. 


