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Etablering af WTC Creative - et netværk for kreative
virksomheder i World Trade Center Ballerup
Med henblik på at benytte WTC Ballerups nationale og internationale ”trade-netværk”,
og den centrale geografiske placering blandt store virksomheder, etableres et kreativt
netværk: WTC Creative i World Trade Center Ballerup.
Ambitionen med dette nye tiltag er, at kunne tilbyde innovative og kreative virksomheder en kombination
af arbejdspladser og showrooms og således skabe et kreativt og dynamisk miljø. I WTC Creative får man
således sin daglige gang blandt ”kollegaer”, andre virksomhedsejere og iværksættere og møder potentielle
samarbejdspartnere. Samtidig bliver man en del af det internationale WTC netværk med flere end 300
centre i over 90 lande - en genvej til nye markeder.
”Vi forventer i løbet af 2016, at kunne præsentere en række spændende danske og udenlandske
virksomheder, der gensidigt inspirerer hinanden - og samtidig bidrager til huset ved at skabe et dynamisk
og internationalt miljø, til glæde for både husets øvrige virksomheder og gæster,” udtaler Head of WTC
Creative Peter Theibel.
”Ideen med at etablere det kreative netværk, opstod efter vi havde fået henvendelser fra udenlandske
virksomheder, der gerne vil i kontakt med danske arkitekt- og designvirksomheder med henblik på at
etablere et kommercielt samarbejde. Vi henvendte os i den forbindelse til Peter Theibel, som har stor
erfaring med bl.a. at skabe kontakter mellem danske og udenlandske arkitektvirksomheder. Vi tror, at vi
med Peters erfaring og netværk, samt adgangen til vores eget internationale netværk, kan skabe en god
platform for kreative virksomheder, der tænker internationalt,” udtaler direktør Lars Gøtke, World Trade
Center Ballerup.
Informationsmøde onsdag den 1. juni kl. 14.00 – 16.00
Der afholdes informationsmøde om etablering af dette kreative netværk i World Trade Center Ballerup den
1. juni kl. 14-16. Ud over at høre Head of WTC Creative Peter Theibel og direktør Lars Gøtke, World Trade
Center Ballerup fortælle om konceptet og planerne bag etableringen af WTC Creative, kan man også høre
Direktør Mads Váczy Kragh fra Væksthus Sjælland fortælle om erfaringer fra arbejdsfællesskaber i Region
Sjælland samt Heiða G. Nolsøe, Co-founder, DropBucket komme med sin vurdering af, hvordan WTC
Creative kan være interessant for producenter. Endelig vil Karin Krog fortælle om netværkets relevans for
rådgivere.
Se hele programmet på http://wtcballerup.dk/events/wtc-creative/
Vi håber, at mange vil kigge forbi til en inspirerende eftermiddag.
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Billedtekst
Med det nye tiltag ”WTC Creative” tilbyder World Trade Center Ballerup innovative og kreative
virksomheder en kombination af arbejdspladser og showrooms i et dynamisk miljø. Kig forbi til
informationsmødet onsdag den 1. juni kl. 14.00.

