DET GODE MØDE

WORLD
TRADE

Du skal føle dig som noget særligt
I vores øjne skader det ikke at blive en smule forkælet. Faktisk
vil vi gå ret langt for, at du og dine gæster føler sig velkomne og
godt behandlet. Vores reception tager imod dine gæster med
et smil og i køkkenet arbejder de hårdt og dedikeret på at gøre
forplejningen under dit møde til noget helt særligt. Alle retter
er tilberedt fra bunden med årstidens bedste råvarer. Mange af
dem er økologiske – faktisk har køkkenet bronzemærket i økologi. Har du ønsker om speciel kost, eksempelvis på grund af
madallergi, hjælper køkkenet gerne med at sammensætte en
speciel menu.

Møde med udsigt
til verden
Det er rammerne, der sætter
stemningen for mødet eller konferencen. Med World Trade Center Ballerup får du et internationalt business center, der byder på
eksklusive rammer og moderne
faciliteter. Alle mødelokaler og
auditoriet har udgang til grønne
arealer eller terrasse. Derudover
tilbyder vi et stort loungeområde,
som kan anvendes til udstillinger
og salgsmesser. Uanset om I er
fire deltagere eller 150 bliver du
og dine gæster opvartet med personlig forplejning på højt niveau.

Vi indretter os efter dig
World Trade Center Ballerup
råder over ni moderne møderum og et auditorie med plads til
150 personer. Hertil kommer tre
grupperum. Så uanset om du har
brug for et mindre rum til bestyrelsesmødet eller en større sal
til konferencen, så klarer vi det.
Alle mødelokaler er udstyret med
trådløst
internet,
whiteboard
og projektor samt mulighed for
videokonference.

Mødefaciliteterne er placeret
i stueetagen tæt på reception,
lounge, udstillingsområde og garderobe. Du og dine gæster er velkomne til at benytte vores store
loungeområde og husets restaurant. Vi huser også WTC Healthcare Center med over 20 professionelle behandlere - så start
fx mødet med lidt mindfulness,
yoga eller en tur i fitnesscenteret.

Vi er placeret midt i
det hele
World Trade Center Ballerup ligger,
som navnet indikerer, i Ballerup.
Her er højt til himlen, masser af
plads og fri adgang til grønne arealer. Med en placering 15 km fra
København centrum, undgår du
samtidig den værste kø og myldretidstrafik. Parkering finder du lige
uden for døren – og den er gratis.
Kommer dine mødedeltagere med
fly, tager det kun 25 minutter fra
de forlader Københavns Lufthavn
til de går ind ad døren i World
Trade Center Ballerup.

BEIJING 20 pers.

BARCELONA AMSTERDAM
4 pers.
8 pers.

VANCOUVER
36 pers.

MILANO 6 pers.
HONG KONG
10 pers.
SANTIAGO 24 pers.

LOUNGE / UDSTILLING
LONDON 6 pers.
NEW YORK
16 pers.

CAFÉ

KAFFEMASKINE

TOILET/GARDEROBE

PARIS
Auditorium 150 pers.
TIL RESTAURANT

RECEPTION
3 GRUPPERUM
SEVILLA
6 pers.

SOUL
6 pers.

SEATTLE
18 pers.

Hong Kong
10 personer

Santiago
24 personer

Amsterdam
8 personer

London
6 personer

Mødelokalerne og auditoriet er beliggende direkte ud til
lounge- og udstillingsområdet og er alle udstyret med trådløst internet,
whiteboard, projektor samt mulighed for videokonference.

Et virtuelt besøg i
WTC Møde- og Konference Center.

New York
16 personer

Vancouver
36 personer

Milano

Paris

Barcelona
4 personer

Beijing

20 personer

Må vi arrangere dit næste møde?

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

bomærke.dk

Auditorie med plads til 150 personer

6 personer

