#1

NEWS

Ib Henrik Rønje
Bestyrelsesformand
World Trade Center Ballerup

FIRE SENIORRÅDGIVERE
I OVERHALINGSBANEN
side 4

Skydækket giver højtryk
hos to IT-firmaer
side 12

TYSK TØJGROSSIST SATSER
PÅ SCANDINAVIEN
side 8

WTC Healthcare Center
vokser stadig
side 10

World Trade Center Ballerup
planlægger udvidelse
side 6

WTC BALLERUP

1

2017

Tre ‘ben’ bærer os
videre på rejsen
DET ER GÅET STÆRKT SIDEN WORLD TRADE CENTER
BALLERUP SLOG DØRENE OP FOR TO ET HALVT ÅR SIDEN.
OVER 80 PCT. AF CENTRETS 17.800 M2 ER NU UDLEJET,
OG DET SUMMER AF LIV OG AKTIVITET OVERALT I HUSET,
HVOR VIRKSOMHEDER, KLINIKKER OG HUSETS GÆSTER
NETVÆRKER PÅ KRYDS OG TVÆRS.
I starten fokuserede vi benhårdt på at skabe et trendy og innovativt flerbrugerhus, der flugter med det internationale WTC koncept.
Sidenhen har vi gradvist udviklet vores eget koncept, så WTC Ballerup i dag tilbyder tre stærke serviceydelser, der indbyrdes går godt
i spænd: Kontorudlejning – Konference Center - Healthcare Center.
Disse tre ”ben” skaber stor merværdi for husets mange virksomheder, der har nem og hurtig adgang til både møde- og kursusfaciliteter.
Deres medarbejdere har samtidig mulighed for at koble af i fitness
centret eller trække på en bred vifte af sundhedsydelserne i huset.
Ydelser, som i øvrigt skaber et godt flow af gæster og samtidig tiltrækker andre virksomheder, som i stigende grad afvikler kundemøder,
kurser og gå-hjem-møder i konferencecentret. Alt i alt skaber det en
sund spiral med et stigende aktivitetsniveau, som betyder, at vi her i
foråret tager de næste skridt i planerne om at udvide med et højhus
på grunden.
I dette nummer af WTC News løfter vi lidt af sløret for de kommende
byggeplaner og tager læserne med på en rundtur i huset. Her gæster
vi en række virksomheder og sætter også fokus på de tre ”ben”, der
skal bære os videre på rejsen mod det unikke.
God læselyst.
Benedicte Rønje
Direktør, World Trade Center Ballerup

Ballerup trækker udenlandske jobs til Danmark
BALLERUP TOPPER BLANDT LANDETS KOMMUNER
I KAMPEN OM AT TILTRÆKKE INTERNATIONALE
VIRKSOMHEDER, VISER NY RAPPORT. DET SAMME
INTERNATIONALE PUST OPLEVER MAN I WORLD
TRADE CENTER BALLERUP, HVOR TRE UD AF TI
VIRKSOMHEDER HAR UDENLANDSK PROFIL.
Udenlandske virksomheder har et godt øje til Ballerup. Byen
topper således listen blandt landets kommuner, når det
gælder deres evne til at skabe internationale jobs på dansk
grund. Hele 25,2 pct. af alle arbejdssteder i Ballerup kan således tilskrives en udenlandsk virksomhed, der har etableret
sig. Til sammenligning må København tage til takke med 15,7
pct., hvilket rækker til en 17. plads.

internationale virksomheder. 33 pct. af virksomhederne og
klinikkerne i centret har således en international profil, målt
i forhold til medarbejderantal. Det glæder direktør Benedicte
Rønje på flere måder.
”Det viser jo med al tydelighed, at vi har et værditilbud, som
matcher udenlandske virksomheder”, siger hun. ”Desuden
kan vi måske bidrage til, at endnu flere internationale virksomheder vælger at slå sig ned i nabolaget, da vores Healthcare Center og konferencefaciliteter jo udgør et potentielt
aktiv for virksomhederne og deres medarbejdere”, slutter
Benedicte Rønje.

Det viser en ny analyse fra Kraks Fond, hvor forskerne bl.a.
hæfter sig ved, at Ballerup især scorer højt på en særdeles
veludviklet infrastruktur og sine stærke erhvervsklynger
indenfor bl.a. IT- og finansvirksomhed. Desuden har Ballerup
nemt ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, fordi man ligger
passende tæt på København og hovedstadens kosmopolitiske miljø.

TRE UD AF TI ER FRA UDLANDET I WTC BALLERUP

En intern opgørelse viser, at World Trade Center Ballerup
på akkurat samme måde som kommunen evner at tiltrække
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SE FILMEN
World Trade Center
Ballerup er meget
mere end et
flerbrugerhus.

PLADS TIL FORBEDRINGER
Danmark skal op i gear for at tiltrække flere udenlandske jobs. Nettotilstrømningen
af udenlandske, direkte investeringer i Danmark er mindre end i de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med. I Danmark udgør nettotilstrømningen således
0,4 procent af BNP om året sammenlignet med 1,5 procent i Holland og 3,4 procent
i Norge (2010-2013). Herudover er København nummer 42 på listen over såkaldte
globale byer i 2016 – til sammenligning er Stockholm nummer 32.

Datagrundlag: Andelen er beregnet som et gennemsnit i perioden 2007-2012 for arbejdssteder
med flere end fem fuldtidsansatte.
Kilde: Kraks Fond Byforskning, dec. 2016.

Top 10-kommuner med den største
andel af udenlandske arbejdssteder i og
uden for hovedstadsområdet.
KOMMUNE		 UDENLANDSKE
			ARBEJDSSTEDER(%)
1. BALLERUP

25,26

2. GLOSTRUP

25,13

3. BRØNDBY

24,48

4. TÅRNBY

24,30

5. HØJE-TAASTRUP

24,49

6. HERLEV

23,26

7. ALBERTSLUND

22,52

8. GLADSAXE

21,09

9. HVIDOVRE

19,84

10. ALLERØD

19,29

Kilde: ”Udenlandske, direkte investeringer i Danmark”, Kraks Fond 2016.
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Fire seniorrådgivere i
overhalingsbanen

”Da vi fire i 2015 besluttede os for at aflægge en fælles ’musketerer ed’
om at stå last og brast var det da heller ikke planen at udvide. Når det så viser sig
at gå over al forventning, giver det blod på tanden”, siger Frank Hallundbæk.

FRA AT VÆRE ET EKSKLUSIVT PARTNERSKAB MELLEM FIRE
ERFARNE HEADHUNTERE SÆTTER KAR+CO NU TURBO PÅ
VÆKSTEN. MÅLET ER AT ANSÆTTE 10-12 MEDARBEJDERE
DE NÆSTE PAR ÅR.
De 4 partnere, der tegner konsulentvirksomheden KAR+CO, har tilsammen
rekrutteret langt over 1.000 ledere og må derfor siges, at tilhøre sværvægtsklassen i den benhårde branche, hvor der ikke er plads til ret mange
fejlvurderinger og mismatch mellem kandidat og job, før det rygtes. Et
game, hvor personligt netværk, branchekendskab og ledelseserfaring derfor er nødvendige forudsætninger for at stå distancen.
Det gør de så godt, at KAR+CO har ansat yderligere to medarbejdere og
samtidig er flyttet til større lokaler i World Trade Center Ballerup med plads
til yderligere vækst med rekruttering og ledelses-/organisationsudvikling
som kerneydelser.

Fra venstre: Benjamin Spenner, Peter Veje, Christian Bonde, Kim Overgaard Schlichting, Susanne Gamrath Willumsen og Frank Hallundbæk.

DE SOCIALE MEDIERS ALGORITMER
GØR DET IKKE ALENE

VI ER VEL 10 – 12 OM ET PAR ÅR

Hvad er det så, der driver værket og giver fire seniorrådgivere mod på at
udvide, når de mageligt kunne nøjes med at sælge sig selv på deres alenlange CV og de imponerende karriereforløb?
Vi har spurgt den ene stifter og partner Frank Hallundbæk:
”Da vi fire i 2015 besluttede os for at aflægge en fælles ”musketerer ed” om
at stå last og brast, var det da heller ikke planen at udvide. Når det så viser
sig at gå over al forventning, giver det blod på tanden, så vi nu går efter
at opbygge en virksomhed med 10 - 12 medarbejdere indenfor en to års
horisont”, siger Frank Hallundbæk.
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Den tidligere officer, cand.merc. og ledelseskonsulent i bl.a. Mercuri Urval, lægger dog ikke skjul
på, at KAR+CO dermed kan realisere en gammel
drøm hos de fire om at etablere et ”full service”
ledelses hus, der favner en række discipliner,
som alligevel vanskeligt kan adskilles:
”Rekruttering og organisationsudvikling er reelt
to sider af samme sag. Du kan ikke rekruttere
en eneste leder på forsvarlig vis, uden samtidig
at forstå og leve dig ind i den organisation, han
eller hun skal indgå i. Samtidig vil enhver rekruttering af en chef eller nøglemedarbejder påvirke
organisationen på et vist niveau. Derfor skal vi
konstant have forståelse for samspillet mellem
virksomhedens “DNA” og ledernes individuelle

mind-set ved rekruttering - personlighedstest og viden indhøstet på basis af
de sociale mediers matematiske algoritmer kan ikke stå alene”.
Den holistiske tilgang baseret på konkret erfaring giver også pote ved lederog organisationsudvikling, pointerer
han. ”Når man som os tilsammen har
gennemført hundredvis af workshops
og rådgivningsforløb i en lang række
brancher, fanger man hurtigere og bedre de centrale problemstillinger og finder nemmere den rette løsning”, siger
Frank Hallundbæk.

Det er bl.a. baggrunden for at KAR+CO
nu følger en vækststrategi, hvor man
håndplukker netop de medarbejdere,
som kan tilføre paletten yderligere nuancer.

KAR+CO ÅBNER KONTOR I
TREKANTSOMRÅDET I JYLLAND MED PLANER OM AT
ANSÆTTE 5-6 SPECIALKONSULENTER I LØBET AF DE
KOMMENDE TO ÅR.

WTC BALLERUP
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WTC BALLERUP PLANLÆGGER UDVIDELSE

Tårnhøje ambitioner
efter massivt ryk ind
ET KONTORTÅRN PÅ 15 ETAGER KAN
BLIVE ET MARKANT PEJLEMÆRKE FORAN
WORLD TRADE CENTER BALLERUP.
”Vi oplever fortsat stor interesse for at leje sig
ind hos os, så vi vil derfor udnytte byggeretten
– og allerhelst bygge i højden”, lyder det fra
ledelsen.

Udvidelsen på ca. 15.000
m2 foreslås opført som
en 15 etages bygning med
ca. 1.000 m2 pr. etage.
I de øverste etager er der
mulighed for at etablere
gæsteboliger/hotellejligheder.
På taget etableres udsigtsog opholdsterrasse.

Glasoverdækket atrium
giver mulighed for uformel
kontakt på balkoner,
trapper mv. samt visuel
kontakt på tværs af etager.
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Godt 80 pct. af
de 17.800 etagemeter i World
Trade
Center
Ballerup er nu
lejet ud efter et
år med et massivt rykind, så
flerbrugerhuset
nu tæller ca.
130 virksomheder og klinikker.
Desuden
har
mange virksomheder i huset
fået vokseværk
og vælger derfor at flytte til
større lejemål i bygningen. Endelig har åbningen
af WTC Healthcare Center føjet over 20 klinikker
og et fitness center til paletten af serviceydelser
for husets egne brugere og de godt 40.000
mennesker, der arbejder i området. Det giver alt
i alt mod på at udvide.

VI BYGGER HELST I HØJDEN

Succesen betyder, at man vil gøre brug af byggeretten - gerne i form af et kontortårn på 15
etager, der harmonerer med den eksisterende
bygning i sit arkitektoniske udtryk. ”Det kræver
selvfølgelig, at Ballerup kommune kan lide vores
idé om at bygge i højden”, siger adm. direktør
Ib Henrik Rønje, Kongeegen A/S, der er eneejer
af World Trade Center Ballerup. Han regner dog
med, at være klar til at sætte spaden i jorden,
så snart der foreligger en kommunal aftale om
byggeriets udformning og finansieringen er
puslet på plads.

PLADS TIL FLERE MØDER OG
KONFERENCER

Kommunen er allerede blevet præsenteret for
det ambitiøse nybyggeri, med en udvidelse mod
Borupvang der kan gøre plads til små og mellemstore lejemål. Derudover skal World Trade Center
Ballerup styrkes yderligere som konferencecenter. ”Filosofien bag WTC Ballerup er jo at skabe
et åbent og imødekommende forretningsmiljø,
hvor man både trives som virksomhed og som
gæst i enten WTC Healthcare Center eller til
en konference eller et møde her i huset. Vi er
nået et godt stykke vej de første par år, men har
endnu større ambitioner med flerbrugerhuset,
der i sit koncept går godt i spænd med det
internationale WTC brand, som vi jo er en del af”,
siger Ib Henrik Rønje.

13.000 DELER ARBEJDSPLADS
MED ANDRE

Dermed flugter WTC Ballerup den internationale
trend, hvor virksomheder i stigende grad vælger
at leje sig ind på kontorhoteller med få serviceydelser eller i Business Centre med hele paletten.
WTC Ballerup hører afgjort til den sidste kategori,
men favner dog alle behov fra en enkelt arbejdsplads til større lejemål. ”Det sociale aspekt er
samtidig vigtigt uanset lejemålets størrelse, og vi
oplever, at virksomhederne både netværker indbyrdes og gør forretning med hinanden på kryds
og tværs her i huset”, siger Ib Henrik Rønje.
Skønsmæssigt er der ca. 200 kontorhoteller
herhjemme og ca. 13.000 danskere har deres
arbejdsplads i flerbrugerhuse, lyder vurderingen
fra portalen Matchoffice.dk, der formidler denne
type udlejning.

WTC BALLERUP

7

Vi har spurgt Jacob Bertelsen, der tiltrådte som direktør i november 2015 og som nu står i spidsen for den skandinaviske offensiv:
”L-SHOP-TEAM har datterselskaber i 7 europæiske lande, og vi
skal nu opbygge tætte relationer til nye såvel som eksisterende
samarbejdspartnere på det skandinaviske marked”, siger Jacob
Bertelsen. Han betoner, at målet er at ekspandere på det krævende skandinaviske marked. Det forudsætter, at man har en
løbende dialog med sine partnere og forstår deres behov. ”De
skandinaviske forhandlere har deres egne præferencer, når det
gælder varer og design, ligesom spørgsmål til varens bæredygtighed og oprindelse, også fylder meget på et marked med meget
bevidste og kritiske forbrugere, ” siger Jacob Bertelsen, der selv er
konfektionsuddannet.

LOGISTIK OG TRENDSPOTTING

Nu er han landet som regionschef i en forretning, der hver dag
sender titusindvis af varer til kunder i Nord - og Østeuropa, så
logistikken fylder selvsagt meget. ”Vi skal frem for alt følge ordrerne
til dørs, så kunden får de rigtige varer til tiden, men vi skal
bestemt også spotte trends på messer mv. i hele Skandinavien, så
vi løbende kan inspirere vores indkøbere og give dem fingerpeg
om nye tendenser”, siger Jacob Bertelsen.

Tysk tøj grossist satser på
Skandinavien fra WTC Ballerup

Nye vareprøver gennemgås af teamet, der står for den
skandinaviske offensiv. Fra venstre: Henrik Lauridsen, Michele
Schlüntz og direktør Jacob Bertelsen.

Han udvalgte i øvrigt på egen hånd World Trade Center Ballerup
som base, fordi det ligger centralt placeret og lejemålet kan
udvides i takt med, at man ansætter flere medarbejdere ud over
de nuværende 3 ansatte.

L-SHOP-TEAMs tommetykke kataloger er ”et must” for de ca.
25.000 samarbejdspartnere rundt om i Europa.

TYSK GROSSIST, DER LEVERER TØJ OG
TEKSTILER TIL CA. 25.000 SAMARBEJDSPARTNERE I HELE EU INDEN FOR PROFILBEKLÆDNING OG PROMOTION, ETABLERER SIG NU I SKANDINAVIEN MED BASE
I WORLD TRADE CENTER BALLERUP.
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En af Europas førende grossister inden for fritid, promotion og arbejdsbeklædning, L-SHOPTEAM GmbH, ekspanderer nu på det skandinaviske marked. Det sker fra World Trade Center
Ballerup, hvor det danske salgskontor nu har
indrettet sig med mulighed for at udvide, alt
efter behov.

ben, tasken eller poloen med tryk eller broderi
alt efter slutkundens ønsker.

For den almindelige forbruger er L-SHOP-TEAM
så godt som ukendt, men virksomhedens tommetykke katalog og dens Webshop er ”et must”
for de ca. 25.000 samarbejdspartnere rundt omkring i Europa. Her kan de shoppe blandt mere
end 5.000 varer for derefter at forsyne badekå-

HVORFOR DANMARK?

Det hele ”plukkes” fra et fælleslager i Dortmund,
hvor sindrige robotter på egen hånd finder
”nålen i høstakken” blandt ca. 10 millioner varer
fordelt på 40.000 m2.

Det hele kører således snorlige fra Tyskland, så
hvorfor overhovedet etablere et dansk datterselskab med salgskontor i Ballerup?

WTC BALLERUP
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WTC Healthcare Center
har fået flot modtagelse
SOM DE FØRSTE I LANDET ÅBNEDE WORLD
TRADE CENTER BALLERUP D. 1. SEPTEMBER 2016 WTC HEALTHCARE CENTER MIDT
I ET ERHVERVSOMRÅDE - OG VI MÅ SIGE,
AT VI ER BLEVET TAGET GODT IMOD.
Baggrunden for at etablere WTC Healthcare Center var, med hensyn til Forebyggelse, Behandling
og Velvære, at gøre hverdagen nemmere og let
tilgængelig for alle de mennesker, der har deres daglige gang i Ballerup erhvervsområder. Et
tiltag, der gerne skulle spare den enkelte både
transport- og parkeringstid, idet alle faciliteterne er tilgængelige ”lige rundt om hjørnet”, så det
kan nås enten på vej til eller fra jobbet eller i frokostpausen.

LOKAL OPBAKNING

De omkringliggende virksomheder har også
bakket godt op omkring WTC Healthcare Center,
og flere virksomheder har indgået specialaftaler
med såvel de enkelte behandlere som vores fitness center: Fit & Sund.
Det er dog ikke kun virksomhederne i Ballerup,
der nyder godt af det flotte og indbydende
Healthcare Center - også beboerne i Ballerup
Kommune benytter centret flittigt.
Fit & Sund har igangsat et tiltag der henvender
sig til aktive seniorer i Ballerup - et tiltag, der
trækker flere og flere voksne medborgere til,
både for at få rørt sig, men også deltage i det
sociale netværk, der er en del af konceptet.

Gravid på
Arbejde

Akkupunktur og kinesisk
lægekunst

Fysioterapi
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SE FILMEN
OM WTC
HEALTHCARE
CENTER.

Seks måneder efter åbningen har over 20
forskellige klinikker allerede etableret sig. Alle
behandlere er topprofessionelle og som noget
unikt, samarbejder de på tværs af fag og specialer
for at tilbyde klienterne den helt rigtige behandling. Nogle af behandlerne har aftale med den
offentlige sygesikring og de fleste har også aftale
med de største sundhedsforsikringer.

FREMTIDSPLANERNE FOR
WTC HEALTHCARE CENTER

”Vi vil gerne blive endnu mere synlige i såvel
erhvervs- som lokalområdet” siger direktør
Benedicte Rønje. ”Samtidig vil vi også gerne udvide
paletten af klinikker til også at dække fx speciallæger, graviditetsscanninger, fertilitetsklinik,
vaccinationsservice og sidst men ikke mindst,
en kosmetolog der også tilbyder velvære samt
muligheden for at få ordnet negle, ansigt mm.
Således kan vi leve op til vores mål om, at skabe
en ”ONE STOP HEALTH SHOP”, slutter Benedicte
Rønje.

WTC BALLERUP
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Skydækket giver højtryk hos
to IT-firmaer i WTC Ballerup
VI HAR BESØGT TO IT-VIRKSOMHEDER SIMPLEX-IT OG DEXCEO, SOM
BEGGE OPLEVER EN STEJL VÆKSTKURVE. DET SKER BL.A. FORDI DANSKE
VIRKSOMHEDER I STIGENDE GRAD RUSTER SIG TIL AT HÅNDTERE DATA I
SKYEN PÅ SIKKER OG EFFEKTIV VIS OG GARDERER SIG MOD HACKERE OG
VIRUS, SOM SNIGER SIG IND VIA MEDARBEJDERNES MOBILE ENHEDER.

Flere og flere virksomheder vælger at udfase
deres egne servere til fordel for cloud baserede løsninger, ligesom medarbejderne i stigende
grad er online fra deres mobile enheder, når de
arbejder på farten eller hjemmefra.
Det øger datatrafikken ind og ud af virksomhederne og skærper dermed kravene til effektive sikkerhedsløsninger. Tiltag som kan holde
hackerne på porten og beskytte virksomhedens
vitale data mod virusangreb og utilsigtede, men
ofte kostbare hændelser.
Den udfordring giver stejle vækstkurver for virksomheder, der tilbyder IT-support med løsninger, som ikke mindst gør det mere sikkert og
økonomisk attraktivt for virksomheden at hente
software, service- og tjenesteydelser ned fra nettet (cloud computing).

MANGE SPILLER HASARD MED
DERES DATA

Vi har besøgt to hastigt ekspanderende virksomheder i World Trade Center Ballerup, som netop
har IT-sikkerhed og dataoptimering som vigtige
kerneydelse. Det drejer sig om Simplex IT og
Dexceo, der begge oplever voldsomme vækstrater og derfor nu gør plads til nye medarbejdere
i større lejemål.

bevidst misbrug. Vi ved, at hackere i gennemsnit
når at opholde sig 140 dage på et netværk før
de opdages. Så de har god tid til at finde vitale
data og blokere dem”, siger Jacob Søndergaard.
Han oplyser, at 60-70 pct. af alle utilsigtede hændelser skyldes en eller anden form for uheldig
adfærd blandt de ansatte - så mange trusler kan
forebygges ved at få styr på de interne rutiner og
eksekvere en klart formuleret IT-politik.

GRIB MULIGHEDEN
- MEN GØR DET SIKKERT

”Tværtimod. Det gælder om at gøre det mere
sikkert at bruge applikationer som f.eks. Office
365, Salesforce og Dropbox, der jo øger medarbejdernes produktivitet og mobilitet”, siger Jacob
Søndergaard.

Administrerende direktør
Dennis Wøldike, Dexceo
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Det stigende data flow via Ipads, smartphones
mv. via internettet og cloud computing er udtryk for, at virksomhederne reelt udnytter de
nye teknologiske muligheder, men det kræver at
man forebygger misbrug og utilsigtede hændelser, forklarer han. ”Det kan man f.eks. gøre via
Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS),
som vi i stort omfang trækker op af værktøjskassen, når vi rådgiver kunden omkring sikkerhed
og implementerer samlede løsninger”, siger
Jacob Søndergaard.

FÆRRE SERVERE
– ANDRE UDFORDRINGER I SKYEN

Salgsdirektør og partner Jacob Søndergaard tager imod med en kop kaffe hos Simplex IT, der
hjælper virksomheder med rådgivning, implementering og service med fokus på sikker og effektiv udnyttelse af cloud computing.
Jacob Søndergaard vurderer, at mange virksomheder lever livet farligt: ”De spiller hasard med
deres data”, lyder hans dom. Bl.a. fordi deres
sikkerhedsrutiner og datahåndtering ikke følger trit med medarbejderes adfærd, herunder
deres brug af mobile enheder og -apps, som
typisk ikke monitoreres af virksomheden. ”Det
åbner en ladeport for utilsigtede hændelser og

Business Development Manager Rebekka Musaeus og salgsdirektør Jacob Søndergaard,
begge Simplex IT, tager ofte et hurtigt møde i vindueskarmen.

Vejen frem er dog ikke, at begrænse medarbejdernes brug af mobile enheder eller at fravælge
cloud-baserede løsninger for at gardere sig mod
hackere og ondskabsfulde vira, understreger
Jacob Søndergaard.

På linje med Jacob Søndergaard fra Simplex IT
kan administrerende direktør Dennis Wøldike
fra Dexceo melde om stigende interesse for
IT-værktøjer, som gør det mere sikkert at vælge
cloud-baserede løsninger og høste fordelene
ved at skrotte egne servere. Kunderne hos
Dennis Wøldicke er dog ikke slutbrugerne, men
derimod de IT-leverandører, som reelt fungerer
som ekstern IT-afdeling/administrator for virksomheder, der altså nu i stigende omfang vælger
cloud-baserede løsninger.

Martin Fahmy, Henrik Lomholt Hass og
Dennis Wøldike (stående) fra Dexceo drøfter en case.

grad bruger tid på at servicere de fysiske servere.
På den anden side er løsningerne i mange tilfælde
også så omfattende, at de gør det samlede ITmiljø mere komplekst at servicere”, siger Dennis
Wøldike.
Det udfordrer de store eksterne IT-partnere
som f.eks. Atea, KMD, men i særdeleshed også
de mindre spillere på markedet, der servicerer
mange forskelligartede virksomheder, vurderer
Dennis Wøldike. Derfor er Dexceos strategi at
tilbyde en værktøjskasse, som gør det nemmere
for denne type IT-virksomhed at servicere deres
kunder effektivt og professionelt.
”Vi har sammensat en palet af løsninger fra forskellige globale IT-leverandører, som fx AVG,
Trend Micro med fokus på IT-sikkerhed og overvågningsløsninger, som vi kender ud og ind.
Værktøjer, som bl.a. gør det nemmere for ITleverandøren, at servicere et større antal virksomheder på samme tid og automatisere den
tidskrævende vedligeholdelse mv. Det frigiver
ressourcer og giver dermed overskud til at
udvide forretningen og håndtere flere kunder
hos dem”, siger Dennis Wøldike.

”Denne udvikling har på den ene side gjort livet
nemmere for IT-administratoren, som i mindre

WTC BALLERUP
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BESTYRELSESMØDE I BEIJING?

SALGSMØDE I SANTIAGO?

Møde med udsigt
til verden
AFHOLD DINE MØDER OG
KONFERENCER I BEHAGELIGE
OMGIVELSER. VI SØRGER FOR
EKSKLUSIV FORPLEJNING TIL
DIG OG DINE GÆSTER I EN
KOMFORTABEL RAMME.

World Trade Center Ballerup byder på
eksklusive rammer og moderne faciliteter. Vi 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 og auditoriet har udgang
til grønne arealer eller terrasse. Derudover tilbyder vi et stort loungeområde, som kan anvendes til udstillinger
og salgsmesser. Mødefaciliteterne er
placeret i stueetagen tæt på reception,
lounge, udstillingsområde og garderobe.

DU SKAL FØLE DIG SOM
NOGET SÆRLIGT
”Godt håndværk er en mærkesag”
Loop kantiner styrer køkkenet i WTC
Ballerup - og det er vi stolte af. Udover
at have bronzemærket i økologi, så
har de fokus på service, sundhed, god
mad og høj kvalitet.
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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

HALVDAGSMØDE I HONG KONG?

SUPPLÉR DIN AGENDA MED EN
MENTAL ELLER FYSISK AKTIVITET

Jacob Loop, Loop kantiner og konferencekoordinator
Alexandra Lind sørger for personlig forplejning på højt
niveau til dig og dine gæster.

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.

LOKALE ØKOLOGISKE RÅVARER
FRA ’GRANTOFTEGAARD’

Som noget unikt tilbyder vi mulighed for, at
du kan starte dit møde på en forfriskende og
anderledes måde. WTC Healthcare Center, der er
beliggende i huset, har over 20 professionelle
klinikker, der tilbyder alt fra yoga og mindfulness
til akupunktur og foredrag om stress. Dertil kommer et stort moderne fitness center, hvor professionelle instruktører og trænere står klar til
at inspirere dig. I WTC Ballerup kan du således
supplere din agenda med en aktivitet for krop
og sjæl.

VI ER PLACERET MIDT I DET HELE
OG GRATIS PARKERING

Vi samarbejder med det lokale økologiske landbrug ’Grantoftegaard’, hvor
vi indkøber økologiske grøntsager.
’Grandtoftegaard’ er derudover en
”Øko-social virksomhed”, som lægger
vægt på samspillet mellem økologisk
landbrug og social virksomhed - begge
områder udvikler sig med succeshistorier.
.

I Ballerup er der 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 Københavns Lufthavn.

I WTC Ballerup Konference Center har du mulighed for,
at supplere din agenda med en fysisk eller mental aktivitet.

MÅ VI ARRANGERE DIT NÆSTE MØDE?

Kontakt Konferencekoordinator Alexandra Lind
på 8877 6000 eller arl@wtcballerup.dk

WTC BALLERUP
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wtcballerup.dk
WTC Ballerup tilbyder:
KONTOR
•
•
•

Større lejemål op til 1.500 m2.
Serviceret kontorplads i eget kontor.
Arbejdsplads i delt kontor blandt andre iværksættere
og mindre virksomheder.

KONFERENCE CENTER
•
•
•
•
•

9 mødelokaler med plads til 2 - 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.

WTC HEALTHCARE CENTER
•
•
•
•
•

Over 20 professionelle klinikker, terapeuter, specialister og behandlere.
Forebyggelse, Behandling og Velvære.
”One Stop Health Shop”.
Få klaret din behandling i frokostpausen - eller til eller fra arbejde.
Vi ligger lige ’rundt om hjørnet’.

SERVICES
•
•
•
•
•
•

Bemandet reception i dagtimerne.
Telefonpasning samt post- og kopieringsservices.
Adgang 24/7.
Fitness center.
Restaurant med mulighed for frokostordning.
Gratis parkering .

MEDLEMSKAB OG NETVÆRK
•
•
•

Når du bor i WTC Ballerup bliver du automatisk medlem af WTC Club,
der tilbyder events, foredrag, netværksarrangementer mm.
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
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