
Lej en stadeplads i Solrød Center
OG MØD ET ATTRAKTIVT, KØBESTÆRKT PUBLIKUM

VIL DU HAVE ÉN AF 5 GODE 
PLADSER I SOLRØD?
Ønsker du at præsentere dine varer og ydelser 
overfor et attraktivt, købestærkt publikum? Så har 
du nu mulighed for at komme i nærkontakt med 
Solrøds borgere.

Solrød Center tilbyder udlejning af pladser i centret 
til virksomheder – som f.eks. bil- og bådforhandlere, 
varmepumpeforhandlere, køkkenfirmaer, telesel-
skaber, forsikringsselskaber, livsstil, håndværk, 
frivillige organisationer etc., som ønsker at udstille og 
sælge sine varer i et center beliggende i en attraktiv 
kommune – og derigennem komme i dialog med 
attraktive, købestærke og lokale borgere og kunder. 
Pladserne kan kun udlejes til firmaer som ikke er i 
konkurrence med centrets øvrige butikker.

Solrød Center er et udendørs center med en lang, smuk 
gågade, som slanger sig 500 meter fra Strandvejen 
til Solrød Rådhus, og som er omkranset af træer på 
begge sider. Butikkernes facader vender ind mod et 
fælles gang- og cykelområde, og på strækningen 
findes forskellige pladser, hvor du har mulighed for at 
leje pladser indenfor forskellige områder på forskellige 
tidspunkter af ugen / året.

FAKTA OM  
SOLRØD CENTER
• Over 50 butikker samt liberale erhverv

•  Et åbent center med en 500 m lang 
centergade

•  Strækker sig fra strandvejen mod øst til 
rådhuset og Solrød Gymnasium i vest

•  En veldrevet centerforening, som varetager 
et omfattende markedsføring- og event-
program året rundt

FAKTA OM  
SOLRØD KOMMUNE
• 23.794 indbyggere

• Kåret til Danmarks 3. bedste kommune (?)

• Gennemsnitlig indkomst pr. Indbygger: ?? kr.

•  Aktivt forenings- og idrætslivrådhuset og 
Solrød Gymnasium i vest

Solrød Center afholder årligt mange 
koncerter på Rund Scene

Modeshow i centergaden tiltrækker  
et stort publikum

Solrød Rundt Løbet har hvert år 
 deltagelse af over 300 løbere

50+ skønne  
butikker

Åbningstider: Man-fre 10:00-18:00  
Lørdag 9:30-15:00 | Søndag, supermarkeder  
og restauranter: Se solrodcenter.dk
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Område: T-S 

Sceneområde

Område: U 
Stenderpladsen

Priser 
Hverdag (man-tors) 
475 kr. pr. dag

Weekend (fre-lør) 
600 kr. pr. dag

Weekend m. 
 arrangement fre-lør) 
1.500 kr. pr. dag

Område: F-G 

Stationspladsen 
Syd & Nord

Område: H-J 

Aktivitetscenter

Område: N-L 

Strandvejstorvet

Priser 
Hverdag (man-tors) 
375 kr. pr. dag

Weekend (fre-lør) 
500 kr. pr. dag

Weekend m. 
 arrangement fre-lør) 
1.000 kr. pr. dag

I FØLGENDE OMRÅDER
Vi udlejer stadepladser

Bestil stadeplads 
solrodcenter.dk/

lej-en-stadeplads

Stationspladsen Nord

Strandvejstorvet

Stationspladsen Syd

Stenderpladsen

Aktivitetscenter

Sceneområde


