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Mulighed for leje af Nordsjællands største bolighus

4.500 kvm. butik midt i Hillerød

Beliggende på en af byens mest trafikerede indfaldsveje

Suveræn beliggenhed! Direkte overfor Hillerød station, og nabo til Frederiksborg  Amts 
Gymnasium og Erhvervsskolen Nordsjælland

SAGSNUMMER 136-5170 SAGSNUMMER 136-5075

SAGSNUMMER 136-5177SAGSNUMMER 136-5160

LEJE

SALG

LEJE

SALG

KRM2

M2

371 620 3.600.000

Klassisk murermestervilla med udviklingsmuligheder

Beliggende midt i Hillerød, med kun 100 meter til Slotsarkaderne og
Slotsgade

Markant og yderst præsentabel domicilejendom

Rampe og varemodtagelse i gavlen

Mulighed for lager, engros-handel & kontor

KRM2

2000 750 pr. 
kvm.

HILLERØD - LODBROGSVEJ 4

ESPERGÆRDE - GAMMEL STRANDVEJ 408BHILLERØD - HOSTRUPSVEJ 19

HILLERØD - CARLSBERGVEJ 32C

Fantastisk beliggenhed på Gl. Strandvej
3060 Espergærde

Nuværende bruger fraflytter 1/8-2012

Udsigt til Øresund fra 1. sal

KRM2

M2

371 1398 5.000.000

18 12. maj 2011 weekend

PRISFALD  Overraskende prisfald på råolieprisen kan afspejle sig 
i faldende benzinpriser den kommende tid. Siden nytår har pri-
sen oftest ligget på den forkerte side af de 12 kroner, men det kan 
ændre sig, hvis prisudviklingen på råolie holder. Tilsyneladen-
de er det skuffende økonomiske nøgletal og faresignaler fra især 
amerikansk økonomi, som har presset priserne ned.

Benzinen falder
OVERSKUD  ATP fi k i årets første tre måneder et overskud på 3,8 
mia. kr. ATP’s reserver er efter første kvartal på 73,8 mia. kr. Resul-
tatet er tilfredsstillende. I en tid med store udsving på de fi nan-
sielle markeder, ser vi, at risikospredningsstrategien er hensigts-
mæssig. Denne gang trækker især vores infl ationssikre investe-
ringer og stigende oliepris resultatet op,” siger dir. Lars Rohde. 

Overskud på 3,8 mia. kroner i ATP

ERHVERV

Af Grete Hansen

BUSINESS  Camilla Frank og 
hendes virksomhed CF1701 
skaber omsætning til hoteller 
og restauranter, når hun tilby-
der virksomheder at planlæg-
ge møder og booke deres kon-
ferencer og events. 

Hun er netop valgt som pre-
ferred partner til Udenrigsmi-
nisteriet og Tourism Intelli-
gence Inst. Det betyder, at hun 
skal være med til at markeds-
føre Danmark i forbindelse 
med med Dronning Margre-

the’s statsbesøg i Rusland 6.-9. 
september.

“Det danske statsbesøg er 
en ’once in a lifetime’ chance 
for at fremhæve danske nøg-
lekompetencer og virksomhe-
der,” siger hun.

Lyngby-virksomhed
Camilla Frank har nu i to år 
drevet selvstændig virksom-
hed fra sin bopæl i Lyngby, 
hvor hun er vokset op og har 
boet de seneste otte år.

Hendes fi rma tilbyder virk-
somheder at planlægge og 

booke møder, konferencer og 
events. 

Det er gratis for kunder-
ne. På den måde skaber hun 
omsætning for hoteller, restau-
ranter og konference- steder. 
Fra de steder, hun skaffer kun-
der til, modtager hun kickback 
kommission. 

Den del af Danmark, hun 
skal repræsentere i Sct. Peters-
borg og Moskva til septem-
ber er gastronomi, hotel- og 
rejsebranchen.

“Tourism Intelligence Inst. 
har set på nærmarkederne, 
men der er et stort potentielt 
marked i Rusland. Her er man-
ge nyrige, lad os udnytte det”, 
siger hun.

Det er især København, Lan-

geland og Sønderjylland, der 
skal promoveres.

Camilla begyndte i hotel-
branchen for 21 år siden i Dan-
mark og i London. Siden har 
hun arbejdet inden for rejse-
branchen og som projektleder 
inden for it. 

Nu er hun tilbage i mødein-
dustrien og hotelbranchen.

“Jeg har kontakten til hotel-
ler og restauranter og skal 
naturligvis høre, hvordan de 
vil repræsenteres i Rusland,” 
siger hun.

Det specielle navn på 
Camillas virksomhed dæk-
ker over hendes initialer og 
fødselsdag. 

Hun blev sidste år udnævnt 
til Ugens Iværksætter i Børsen.

Booker konferencer 
og events gratis

Camilla Frank skal med 
Dronningen til Rusland.

Camilla Frank fra Lyngby skal markedsføre 
Danmark i Rusland under Dronning Margrethes 
statsbesøg til september


