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IMV gav os professionel tryghed
De første 1½ år var virksomheden blot en bibeskæftigelse, da vi begge
havde vores gode jobs ved siden af. Hele vores fritid gik med at producere
gummimåtter og først i 2002 turde vi for alvor satse hele butikken. Det var
også på det tidspunkt, vi kom i kontakt med InnovationMidtVest, som jo
dengang hed HIH Development.

kvaliteten af vores måtter og fliser, fortæller Uffe Mølgaard. Efter nogle
magre, men lærerige år, begyndte det at gå den rigtige vej. Omsætningen og
indtjeningen udviklede sig positivt – og i dag er Ergofloor i så god gænge, at
den har købt IMV ud, således at den nu står på »helt egne ben«.
Værdifuld sparring

Uffe Mølgaard og Michael Moric var studiekammerater på ingeniørstudiet.
Samarbejdet er fortsat i virksomheden Ergofloor ApS i Tørring, som producerer og sælger gummimåtter til institutioner, landbrugserhverv, detailbutikker m.fl.

– Vi har virkelig haft gavn af, at have Christian Bjerre Bojsen og IMV med
i den første håndfuld år. De har været en værdifuld sparringspartner, og har
tilført os viden og kompetence på en række områder, hvor vi måske ikke
selv har stået så stærkt, fortæller de to indehavere.

Outsourcet til Kina

Ergofloor har igennem længere tid haft en støt stigende omsætning og indtjening, som har skabt mulighed for at købe IMV ud. Og Uffe Mølgaard og
Michael Moric er overbevist om, at ekspansionen kan fortsætte og produktsortimentet udvides igennem en støt stigende produktion og import fra
dygtige leverandører i Kina.

Oprindeligt foregik produktionen i fabrikslokalerne i Tørring, men i dag
er det hele stort set outsourcet til Kina, hvor Ergofloor i dag har 2 heltidsansatte medarbejdere. – Vi har kun gode erfaringer med Kina, hvor vi efterhånden har fået et rigtig godt netværk og dygtige mennesker til at tjekke
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