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Internationalt udsyn og lokal
forankring skaber vækst
FLERE END 100 DANSKE OG INTERNATIONALE
VIRKSOMHEDER HAR VALGT AT DRIVE DERES
FORRETNING FRA WORLD TRADE CENTER
BALLERUP - OG FLERE KOMMER TIL HVER
ENESTE UGE.

Det er vel det bedste bevis på, at konceptet bag flerbruger
huset går ualmindeligt godt i spænd med det internationale
WTC brand.
Vores ønske om lokal forankring er samtidig sat i højsædet,
når vi den 1. september officielt åbner WTC Healthcare Center.
Det betyder nemlig, at de mere end 40.000 mennesker, der
har deres daglige gang i Ballerups største erhvervsområde,
nu får nem adgang til sundhedsydelser hos foreløbig 13
behandlere og klinikker her i huset.
Vi gøder også jorden for de kreative virksomheder via netværket ”WTC Creative”, hvor ambitionen er at tiltrække innovative
og kreative virksomheder, der med fordel kan præsentere
deres produkter og ydelser i showrooms, som en helt naturlig
del af den daglige drift.
Netop muligheden for at præsentere sine produkter, og der igennem skabe nye forretninger, var
også baggrunden for etableringen af Chinese
Trade Center i 2015 i samarbejde med Nordic
Chinese Chamber of Commerce. Dette bilaterale projekt udvikler sig fortsat positivt.
Endelig er det også værd at notere sig en stejlt
stigende kurve, når det gælder aktivitetsniveauet i vores mødecenter, hvor flere og
flere danske og internationale virksomheder
gør brug af de fleksible mødefaciliteter her i
huset.
Med ønsket om en god sommer til jer alle.
Direktør Lars Gøtke
World Trade Center Ballerup.
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SE FILMEN
World Trade Center
Ballerup er meget
mere end et
flerbrugerhus.

I praksis opholder vi os indendørs i 23 af døgnets 24
timer - året rundt - uden særlig meget af det dagslys,
som ellers fremmer vores arbejdsevne og løfter humøret.
Derfor kan ekstra dagslys på bordet gøre nytte uanset
årstid - direktør og partner Preben Bitsch, Needlite (tv).

‘Tank’ dagslys mens du arbejder
DAGSLYS FORBEDRER VORES ARBEJDSEVNE OG LØFTER HUMØRET, MEN ALLIGEVEL ER DET BLÅHVIDE
LYS FORTSAT EN MANGELVARE I MODERNE KONTORMILJØER OG I VORES HJEM. DERFOR VIL NEEDLITE A/S BADE SKRIVEBORDET I DAGSLYS FRA MORGEN TIL AFTEN MED SINE INTELLIGENTE LYSSØJLER
BASERET PÅ LED TEKNOLOGI.
Dagslys på skrivebordet er fortsat en luksus forbeholdt de udvalgte, der har vundet i lotteriet og sidder ved et vindue. Det
skal der rådes bod på, lyder det fra den danske virksomhed
Needlite A/S. Virksomheden med base i World Trade Center
Ballerup, lancerer nemlig nu et sæt bordlamper, der udsender dagslys, så man på egen hånd kan lægge lyse timer til i de
alt for mørke omgivelser på den typiske arbejdsplads.
Det skal to elegante lyssøjler nu sørge for. De udsender et
blåhvidt dagslys baseret på LED med minimalt strømforbrug.
De to søjler kan i mange tilfælde helt erstatte den normale
bordlampe, men frem for alt gøre det nemt ”at tanke” dagslys, mens man passer sit arbejde, lyder budskabet fra Preben
Bitsch, der er partner og direktør i Needlite A/S.
”55 pct. af befolkningen mærker en markant nedgang i deres energiniveau i de mørke måneder, hvilket kan modvirkes
gennem tilførsel af ekstra dagslys gennem arbejdsdagen og
gøre os friskere og mere effektive i de dagtimer, hvor vi skal
præstere”, siger Preben Bitsch. Det er netop filosofien bag
Needlite, hvor man gennem arbejdsdagen kan få en konstant
og behagelig dosis dagslys. En app gør det samtidig muligt at
fjernbetjene søjlerne og holde styr på om ens behov for dags-

lys er dækket ind. Noget der giver mening året rundt.
”Vi opholder os indendørs i 23 af døgnets 24 timer året rundt
i en elendig belysning uden særlig meget dagslys. Derfor kan
ekstra dagslys gøre nytte uanset årstid”, siger Preben Bitsch.
(Han solgte i 2013 sit første livsværk Contour Design, som er
kendt for udvikling og salg af den ergonomiske RollerMouse).
Nu helliger Preben Bitsch sig Needlite A/S, der foreløbig tæller
4 medarbejdere i WTC Ballerup, hvor der er masser af dagslys
og albuerum for ekspansion både herhjemme og i udlandet.
”Det er samtidig et rart miljø for en start-up virksomhed som
vores, og vi trækker i stort omfang også på husets servicetilbud og kan til gengæld koncentrere os om at sælge vores
produkter til virksomheder i hele Nordeuropa. Det sker via
et godt netværk af
forhandlere, der har
fingeren på pulsen
når det gælder
OM NEEDLITE
innovative løsninger
på kontorområdet”,
Needlite er en dansk virksomhed, der udvikler
siger Preben Bitsch.
og markedsfører intelligente dagslysløsninger. Needlite ønsker at give dagslyset tilbage
til mennesker, der ikke får nok dagslys i hverdagen. Målet er at opfylde brugerens naturlige behov for dagslys, og gøre det i form af
enkle, smukke og brugervenlige produkter. En
tredjedel af danskerne frygter vintermørket og
de medfølgende negative effekter på energi,
sindstilstand og produktivitet. Needlite arbejder derfor på en vigtig sag.

WORLD TRADE CENTER BALLERUP
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World Trade Manager
eksportuddannelse

de knowledge into action”

Eksportstrateg Tomas Carlson, ITM Worldwide (tv), direktør
Lars Gøtke, World Trade Center Ballerup og General Manager
Nicklas Åklundh, WTC Malmö, Lund og Helsingborg (th).

I SAMARBEJDE MED DET INTERNATIONALT
ANERKENDTE OG PRISBELØNNEDE ITM
WORLDWIDE UDBYDER WORLD TRADE CENTER
BALLERUP OG WORLD TRADE CENTER MALMØ,
LUND OG HELSINGBORG DEN GLOBALE
EKSPORT MANAGER UDDANNELSE ”WORLD
TRADE MANAGER”.

”World Trade Manager Program” er en international eksportuddannelse, der henvender sig til
direktører, markedschefer, områdechefer, eksportchefer eller lignende med minimum to års
international erfaring. Formålet med uddannelitmworldwide.org
www.itmworldwide.org
sen er at få små og mellemstore virksomheder
til at vækste internationalt.

TIONAL TRADE
MENT

Uddannelsen er siden 2008 gennemført i 27 lande og indeholder bl.a. 13 seminardage med nogle
af verdens førende professorer og eksperter
fra Kina, Frankrig (INSEAD), Holland, England
og Sverige. Seminarerne, der afholdes i både
Sverige og Danmark, består bl.a. af internationale
markedsføringsstrategier,
forandringsledelse,
internationale virksomhedskulturer, markedsundersøgelser, eksport salgstræning, individuel
coaching og procesværktøjet "Passport to
Export". Ud over løbende coaching ’on demand’
får deltagerne også adgang til det internationale
Alumni-Netværk af eksportchefer og eksperter
fra hele verden.

WORLD TRADE CENTER LUND
Den 1. februar 2016 slog Sverige dørene op til deres 4. World Trade Center,
denne gang i Lund - et nyt, dynamisk kontorhus, strategisk placeret midt
i den ekspansive Øresundsregion. World Trade Center Lund, der består
af flere kontorbygninger med plads til i alt ca. 1.000 arbejdspladser,
tilbyder kontorlejemål fra 10 til 6.000 m2. Udover i Lund findes der
World Trade Centre i hhv. Malmø, Gøteborg og Stockholm.
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HØR TOMAS
CARLSON, ITM
WORLDWIDE
FORTÆLLE OM
UDDANNELSEN

World Trade Manager uddannelsen,
der gennemføres af ITM Worldwide, er
certificeret af den globale organisation
IATTO (International Association of
Trade Training Organisations).
iatto.org

”UDDANNELSESPROGRAMMET
"WORLD TRADE MANAGER PROGRAM" er et initiativ fra World Trade

Center, hvor medarbejdere fra virksomheder i hhv. Sydsverige og Danmark deltager, med henblik på at øge
samhandelen mellem Sverige, Danmark
og andre regioner i og uden for Europa,” siger lektor og eksportstrateg Tomas
Carlson, ITW Worldwide.
”World Trade Center Ballerup er en del
af den uafhængige internationale organisation World Trade Centers Association, der med hovedsæde i New York
siden 1970, har været en central aktør i
arbejdet med at fremme internationale
relationer og handel. På verdensplan er
der over 300 World Trade Centre i mere
end 90 lande. Når vi sammen med WTC

NÆSTE INSPIRATIONSMØDE

Malmø og eksportstiftelsen ITM Worldwide udbyder uddannelsen ”World Trade
Manager Program” er det fordi, vi netop
gerne vil leve op til vores navn og brand.
Vi skal være, det vi hedder: et World Trade
Center - et sted hvor vi er med til at
fremme den internationale handel”, udtaler direktør Lars Gøtke, World Trade
Center Ballerup.

”HOW TO BOOST YOUR INTERNATIONAL BUSINESS IN 60 MINUTES”

er lykkedes og mislykkedes med deres
internationale forretninger - og hvorfor!
Seminaret henvender sig til både nye og
etablerede eksportvirksomheder samt
virksomheder, der overvejer at gå ind
på eksportmarkedet.
World Trade Manager uddannelsen har
programstart i november 2016 og varer
6 måneder.
Læs mere på www.wtcballerup.dk

World Trade Center Ballerup afholder
et inspirationsseminar den 7. september med titlen ”How to boost your international business in 60 minutes”. På
seminaret præsenterer Tomas Carlson
og Markus Jonsson, begge fra eksportstiftelsen ITM Worldwide Foundation,
eksempler på virksomheder, der hhv.

om World Trade Manager Program finder sted
den 7. september i hhv. World Trade Center
Malmø kl. 8:45 til 10:30 og i World Trade
Center Ballerup kl. 13.00-15.30. Læs mere på
wtcballerup.dk

MÅ VI AFHOLDE DIT NÆSTE MØDE?

Vi tilbyder fleksible, funktionelle og moderne mødefaciliteter med plads til 150 personer, hvor man kan leje
sig ind på time eller dagsbasis. Dertil kommer et større
loungeområde der er velegnet til receptioner, salgsmesser, udstillinger mm. Kontakt os på 8877 6000.

WORLD TRADE CENTER BALLERUP
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ÅBENT VINDUE FOR E-HANDEL:

300 mio. købestærke
kinesere shopper på
nettet
GAVEKULTUR OG MISTILLID TIL EGNE VARER SKÆRPER
KINESERENS INTERESSE FOR AT KØBE SKANDINAVISKE VARER VIA E-HANDEL.
HJÆLP AT HENTE HOS VIRKSOMHEDEN EHUBNORDIC
MED BASE I WORLD TRADE CENTER BALLERUP, HVIS BUREAUKRATIET,
SPROGET OG KULTURFORSKELLEN SKRÆMMER.

Virksomheder med ambitioner om at sælge
deres produkter til mere end 300 mio. købestærke
kinesere i den hastigt voksende middelklasse
kan skyde genvej og markedsføre deres produkter
via en ny, skandinavisk webshop, www.ule.com
på den kinesiske netportal Tmall Global.

somheden EhubNordic, der har kontor i World
Trade Center Ballerup.
Potentialet på det kinesiske e-handelsmarked
for skandinavisk design og kvalitetsvarer er
enormt, men udenlandske virksomheder rammer desværre ofte muren før de for alvor kommer i gang. Det er baggrunden for lanceringen af
EhubNordic, der tæller en række investorer med
den erfarne erhvervsmand Morten Poulsen for
bordenden som direktør.
”Først og fremmest er der meget bureaukrati i
Kina”, konstaterer Morten Poulsen. ”Man skal
bl.a. indhente importlicens, registrere sin virksomhed og produkter, ligesom der kræves en
fysisk adresse i Kina til håndtering af returvarer”,
siger Morten Poulsen. Desuden er det obligatorisk, at kundeservice foregår på kinesisk, og
markedsføringen sker via helt andre sociale platforme end i vesten.
Det er netop alle disse udfordringer som potentielle e-handlere kan tackle i tide, hvis de vælger
at samarbejde med EhubNordic.

”UD OVER VORES PLATFORM I DANMARK
Logistikken klarer Post Danmark ejet af Post
Nord i samarbejde med den kinesiske e-handelsgigant, Alibaba. Nok så vigtigt kan de potentielle
e-handlere nu få hjælp til ”alt det andet” fra virk-
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har vi en lang række medarbejdere i Kina, der
hjælper vores kunder med lokalt knowhow og
nedbryder de sproglige og kulturelle barrierer,
man møder i Kina. Til gengæld for besværet er
potentialet for e-handel enormt”, vurderer Morten Poulsen.

Kineserne elsker f.eks. at give hinanden
gaver, hvor indpakning og design spiller
en stor rolle, og desuden er deres tillid
til kinesiske varer i den grad udfordret.
Det skærper interessen for ikke mindst
skandinaviske varer. ”Især hvis man
knytter en god historie til sit produkt og
i øvrigt holder sin sti fuldstændig ren,
når det gælder produktsikkerhed og
kvalitet”, siger Morten Poulsen.

NÅR EHUBNORDIC HAR VALGT
WORLD TRADE CENTER BALLERUP
SKYLDES DET FLERE TING:

”Det ligger trafikalt meget centralt og
der er en fantastisk god stemning her i
huset. Endelig bruger vi i høj grad også
de fælles faciliteter og ser et internationalt potentiale i at være en del af World
Trade Center Ballerup”, slutter Morten
Poulsen.

Morten Poulsen står i spidsen for
EhubNordic, der har valgt at drive virksomheden fra World Trade Center Ballerup.
Her har virksomhedens erfarne hold
af investorer og erhvervsfolk med indgående
kendskab til Kina fundet sig godt tilrette
i det internationale forretningsmiljø.

OM EHUBNORDIC
EhubNordic blev stiftet i januar
2016 og rådgiver danske og nordiske virksomheder om, hvordan
de bedst promoverer og sælger
deres varer online i Kina. Det skal
ske via en skandinavisk webshop
på netportalen TMall Global, der
ejes af Kinas største ehandelsfirma, Alibaba. Det er et samarbejde
mellem PostNord og det kinesiske postvæsen, der har banet vej
for en licensaftale med Alibaba.
PostNord har overladt driften af
online-portalen på TMall Global til
EhubNordic.

CHINESE TRADE CENTER

Sammen med Nordic Chinese Chamber of Commerce etablerede vi sidste
år ”Chinese Trade Center” som en
del af WTC Ballerup. Formålet var at
fremme den i forvejen stigende samhandel mellem Kina og Danmark.
Chinese Trade Center udvikler sig
positivt. Virksomheden EhubNordic,

er en del af Chinese Trade Center.
Et par kinesiske virksomheder, der
sælger porcelæn og tæpper, er også
blevet en del af Chinese Trade Center
og i løbet af juni, kommer yderligere
to virksomheder fra Kina på besøg i
Chinese Trade Center, med henblik
på at undersøge muligheden for at
etablere sig i Trade Centret.

WORLD TRADE CENTER BALLERUP
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Benedicte Porst Rønje
Direktør WTC Healthcare Center

WTC Healthcare Center
er en realitet
DE FØRSTE 13
KLINIKKER OG
BEHANDLERE
ER ALLEREDE
FLYTTET IND.

Der bliver bygget og regeret samtidig med andre
er ved at indrette sig med brikse, stole og sætte
et helt særligt præg for netop deres klinik.

for er forebyggelse en af de vigtigste hjørnesten,
hvor WTC Healthcare Center vil tilbyde en række
forebyggelsestiltag til såvel virksomhederne som
enkeltpersoner.

WTC Healthcare Center ligger midt i et af
Danmarks største erhvervsområder, og landets
første Healthcare Center tilbyder ydelser lige
rundt om hjørnet for arbejdspladsen.
Og med 40.000 arbejdspladser i nærområdet
og yderligere 110.000 inden for en radius på
6 km, er det et stort plus for både virksomheder
og medarbejdere, ikke at skulle bruge halve og
hele fridage for at komme til behandling hos
fysioterapeut, psykolog, tandlæge, kiropraktor,
speciallæge og meget andet.

DET HELE UNIKKE MENNESKE

WCT Healthcare Centers vision er at skabe en
”One stop health shop” der bygger på 3 hjørnesten: Forebyggelse, Behandling og Velvære. I
fremtidens sundhedsvæsen vil der blive satset
endnu mere på forebyggelse, da hverken samfundet eller de private sundhedsforsikringer har
råd til at betale for de dyre behandlinger. Der-
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Men er skaden sket, så er behandlingen der
også, indenfor en lang række af specialer.
Og efter endt træning eller behandling er det
jo skønt at kunne slappe af med lidt velvære, så
man efter et besøg i WTC Healthcare Center føler
sig som ”et nyt og bedre menneske”.

Alt bliver udført af topprofessionelle specialister inden for hvert deres fagområde.
For at kunde tilbyde den enkelte klient den bedste og mest korrekte behandling,
arbejder alle på tværs af faggrænser og specialer - det helt unikke ved konceptet.

TANDLÆGEKLINIK

PLUS1 Tandlægeklinik åbner til august deres 4. klinik i Storkøbenhavn på 1. sal i
WTC Healthcare Center. En flot, lys klinik på 440 m2 med det nyeste indenfor tandlægeudstyr står efter sommerferien klar til at byde de første patienter velkommen.

NYT STORT FITNESSCENTER

I parterreren arbejdes der på at klargøre og indrette et 1.100 m2 stort fitnesscenter:
Det andet Fit&Sund fitnesscenter på Sjælland. Fit&Sund er bedre kendt i Jylland
med 20 fitnesscentre. Fit&Sund er mere end et fitnesscenter og deres koncept bygger på at gøre os fitte og sunde, og deres udbud af træningstilbud er mange: Exercise lab, cross fit, spinning, styrketræning og mange former for holdtræning. Alle
former udføres med vejledning og støtte fra personlige trænere. I forbindelse med
Fit&Sund finder man yderligere en stor fysioterapi.
Læs mere på wtchealthcare.dk

SE FILMEN
OM WTC
HEALTHCARE
CENTER.

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 i World
Trade Center Ballerup: WTC Creative.
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” og andre
virksomhedsejere 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.
Læs mere på wtcballerup.dk

WORLD TRADE CENTER BALLERUP
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LEDELSE:

Lean og Six Sigma i fælles
værktøjskasse giver pote
”VI VIL MÅLES PÅ VORES EVNE TIL AT SKABE
VÆRDI FOR KUNDEN. I PRAKSIS SKABER VORE
KURSISTER EN DOKUMENTERET BESPARELSE
PÅ GODT 1,1 MIO. KR. FOR DERES RESPEKTIVE
VIRKSOMHEDER.”

Katrine Rohde, CEO, LSV Group.

Lean og Six Sigma går fortsat deres sejrsgang
som de mest benyttede ledelsesværktøjer på
globalt plan. Deres fælles sigte er at optimere
arbejdsprocesserne ved at komme det unødvendige spild til livs og minimere fejlene undervejs for at gøre virksomheder mere lønsomme
og effektive. Alligevel opfattes de to skoler ofte
som hinandens rivaler, men i stedet kan de med
fordel indgå i én, samlet projekt- og ledelsesmetode. Det skaber nemlig merværdi, lyder budskabet fra Katrine Rohde, der stiftede LSV Group
i 2006 og siden har stået i spidsen for virksomheden, der tilbyder målrettede uddannelses- og
konsulentydelser med Lean og Six Sigma som et
fælles fundament.

”LEAN OG SIX SIGMA STYRKER HINANDEN,

så vi tog, på linje med en del andre, den logiske
beslutning at samle dem i én værktøjskasse med
det, der virker bedst fra de to metoder”, forklarer
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Katrine Rohde, da hun tager imod i World Trade
Center Ballerup, hvor virksomhedens team på 10
mand har deres base.
”Lean egner sig især til at identificere, kvantificere og reducere det unødvendige spild tidligt i
processen, hvor Six Sigma så efterfølgende med
fordel kan bruges til at løfte kvaliteten i en serviceydelse eller et produkt, fordi denne metode i
særlig høj grad inddrager kundernes forventninger som et væsentligt parameter. De to metoder
i kombination løser derfor opgaven langt bedre,
end hvis man fravalgte den ene metode til fordel
for den anden”, siger Katrine Rohde.

DENNE FUSIONSSTRATEGI HAR I DEN
GRAD BÅRET FRUGT FOR LSV GROUP OG
DERES KUNDER. ”Vi vil måles på vores evne til

at skabe merværdi for kunden. Derfor kræver vi
eksempelvis også, at vores kursister skal gen-

Katrine Rohde og Kion Schmeltzer
sætter pris på at være en del af
World Trade Center Ballerup,
hvor en del af LSV Groups kunder
tilmed ligger i gåafstand.

nemføre et praktisk projekt i deres egen
virksomhed under selve uddannelsen,
som udløser en økonomisk besparelse
på minimum 100.000 kr. for at blive
indstillet til certificering. Men i praksis
skaber vore kursister en dokumenteret
besparelse på godt 1,1 mio. kr. for deres
respektive virksomheder per uddannelsesprojekt”, siger Katrine Rohde.

OFTE HANDLER DET OM at rette op

for alvor løfter kundens oplevelse af
produktets kvalitet og serviceydelsen.
Dette skærpede kundefokus bør gennemsyre organisationen fra top til bund,
hvor opgaven for LSV Group så er, at
træde til som fødselshjælper og give
virksomhedens ledelse og dens medarbejdere de rette værktøjer til fremadrettet at løse opgaven på egen hånd
- bl.a. via kursusforløb og E-learning, der
certificerer deltagerne efter internationale standarder. På denne måde opnår
kunderne både højere kundetilfredshed, gladere medarbejder og bedre indtjening.

på lav kundetilfredshed, da utilfredse
kunder, der negligeres, i den grad er
gift for virksomheden her og nu. På sigt
kan det tilmed udløse en negativ spiral
med sure medarbejdere og opgaver,
der hober sig op. Det øger sygefravær
og giver lavere produktivitet og mindre
arbejdsglæde. ”Vi vil typisk identificere og
optimere de mest kritiske ”touch points”
- situationer hvor kunderne er i kontakt
med virksomheden. Herigennem giver
de kritiske kunder os et uvurderligt
datagrundlag, når de nu gør sig den ulejlighed, at klage over en serviceydelse
eller et produkt, som de ikke er tilfredse
med”, siger Katrine Rohde.

medicin, så virksomheden lever op til
den højest opnåelige kreditvurdering,
AAA år for år og præsterer samtidig solide vækstrater - med 3 Gazeller i Børsen
som resultat. Alligevel er målet fortsat
at fastholde momentum som en agil
nichevirksomhed, hvor rammerne i
World Trade Center Ballerup passer
perfekt.

80 PCT. AF ALLE KLAGER handler i
øvrigt om 20 pct. af fejlene, konstaterer hun. Derfor gælder det om at prioritere indsatsen og sætte ind, hvor det

Kathrine Rohde påskønner også at World
Trade Center Ballerup direkte opfordrer
sine lejere til, at styrke deres netværk i
huset og tilmed se hinanden som mulige

LSV GROUP TAGER i øvrigt sin egen

samarbejdspartnere. ”Vi har tidligere
indgået i kontorfællesskaber, hvor
kontrakten direkte forbød os at tage
forretningsmæssig kontakt til andre
lejere. Det stik modsatte er tilfældet
her, hvor man tilskynder os alle til, at se
de andre lejere som potentielle kunder
og leverandører. Denne meget liberale
og åbne model har vi allerede nydt godt
af og vil gerne fremhæve, som noget
helt unikt for stedet her”, slutter Katrine
Rohde.

OM LSV GROUP
LSV Group er en konsulentvirksomhed, der
hjælper virksomheder med at procesoptimere og drive deres forretning. Virksomheden
bruger ledelsesværktøjerne LEAN Six Sigma,
der tilbydes som konsulentydelser, undervisning og e-learning. Virksomheden har
modtaget fem Tripple A-akkrediteringer fra
Bisnode og tre vækst gazeller fra Børsen.
Stifter og CEO Katrine Rohde blev i 2007
udnævnt blandt Top 100 Talenter i Danmark
(Berlingske Business Magasin) og i 2009
tildelt titlen som årets anden bedste leder af
Junior Chamber International (JCI).

WORLD TRADE CENTER BALLERUP
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WTC Ballerup tilbyder:

wtcballerup.dk
KONTOR
•
•
•
•
•

Større lejemål op til 3. 000 m2
Serviceret kontorplads i eget eller delt kontor fra 23 m2
Virtuelt kontor - postadresse og adgang til mødelokale
WTC Creative - arbejdsplads og showroom blandt andre kreative
virksomheder i delt kontor
Fly-in arbejdsplads - når du er på farten

KONFERENCER
•
•
•
•
•

9 mødelokaler med plads til 36 personer
Auditorium med plads til 150 personer
Stort loungeområde i umiddelbar tilknytning til mødecentret
velegnet til receptioner, udstillinger, salgsmesser mm.
Forplejning fra vores restaurant
Mulighed for overnatning på Hotel Lautruppark
5 min. gang fra WTC Ballerup

SERVICES
•
•
•
•
•
•

Bemandet reception i dagtimerne
Telefonpasning samt post- og kopieringsservices
Adgang 24/7
Fitnesscenter
Restaurant
Gratis parkering

MEDLEMSKAB OG NETVÆRK
•
•
•

Som lejer bliver du automatisk medlem af WTC Club, der tilbyder
events, foredrag, undervisning og netværksarrangementer
Mulighed for at deltage i internationale konferencer
Medlemsfordele i form af bl.a. rabatter på en lang række ydelser

Borupvang 3, 2750 Ballerup I t 8877 6000 I wtcballerup@wtcballerup.dk

