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UDVIKLING: Der skal også 
være plads til små og 
mellemstore virksomhe-
der på de attraktive kon-
toradresser på Esbjerg 
Strand. Det mener er-
hvervsmanden Jesper L. 
Kristensen fra Tjæreborg, 
der øjnede mulighederne 
for sit eget lille projekt i 
projektet, da han hørte 
om Det Faglige Hus’ nye 
byggeplaner.

- Da jeg hørte, at Det 
Faglige Hus ikke selv kun-
ne anvende hele domici-
let, stak vi efterfølgende 
hovederne sammen et par 
gange, så der nu er lavet 
en foreløbig aftale om, at 
jeg køber 2.500 kvadratme-
ter af det i alt 22.000-24.000 
kvadratmeter store kon-
torhus, fortæller Jesper L. 
Kristensen.

Hans virksomhed ePrint 
beskæftiger sig med print-
opgaver og har blandt 
andet specialiseret i print 
af variable data, stregko-
der og dataopsamling. 
Desuden beskæftiger 
virksomheden sig med  
softwareudvikling, herun-
der apps, fra en adresse i 
Tjæreborg. Jesper L. Kri-
stensens projekt kommer 
til at hedde VKSTHUSET. 

ePrint skaber sit eget 
rum på Esbjerg Strand

Foto Presse

 Jesper L. Kristensen har lavet en foreløbig aftale med Det Faglige 
Hus om køb af 2.500 kvadratmeter i det nye, store kontordomicil på 
Esbjerg Strand. Her bliver der plads til et internt printcenter for alle 
kontordomicilets brugere, men også til ePrint og flere andre små og 
mellemstore virksomheder.

Planen er, at de 500 kva-
dratmeter skal indrettes 
som et printcenter for alle 
brugere i det store kontor-
hus, mens ePrint skal bru-
ge andre 500 kvadratmeter 
til sit eget kontordomicil. 
De sidste 1.500 kvadratme-
ter vil han leje ud til andre 
små og mellemstore virk-
somheder.

- Vi er seks faste med-
arbejdere samt fem 

freelancere. Derudover 
samarbejder vi med en 
håndfuld små og mellem-
store virksomheder. Vi kan 
forskellige ting og overlap-
per hinanden på nogle om-
råder, og sammen skaber 
vi energi.

Respons: rwe@ugeavisen.dk
telefon 31 75 13 39

Team Esbjerg vs.
Herning-Ikast Håndbold
Torsdag 19/9 2019 kl. 18.30
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KAMPSPONSOR BOLDSPONSOR

Køb din billet på
www.teamesbjerg.dk

TO G E T H E R W E
R EC YC L E

#TogetherWeTriumph

A F L E V E R D I N GAM L E B H O G
FÅ 1 0 0 K R R A B AT PÅ E N

N Y T R I UM PH - BH

BETINGELSER 1. Aflever din gamle bh til genbrug. 2. Kunderne får en rabat for hver enkelte bh, de donerer, som de kan bruge på at købe det
samme antal nye bh’er. For hver enkelte bh, de returnerer, får de en rabat for hver nye bh, de køber. 3. Der kan kun bruges én rabat til hvert

køb af en ny bh. 4. Rabatten skal indløses samme dag, som kunderne afleverer deres gamle bh’er. Kampagnen løber fra d. 16/9–29/9.

FIND DIN NÆRMESTE DELTAGENDE BUTIK PÅ TRIUMPH.COM

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-

RENOVERINGOK

Nye låger
– monteret på 1 dag

Skift kun låger, skuffer, evt.
bordplade og... dit køkken bliver
som nyt med låger efter mål!

MARTIN JESSEN
T: 40 82 23 25

Ring og bestil et
gratis hjemmebesøg!

Martin har bilen
fuld af flotte låger.

Giv ham et kald
- og han kommer gerne
hjem til dig, så I kan finde
lige præcis den lågetype,

der passer bedst
til dit køkken.

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet


