
Flexibla kontor med  
inbyggda affärsmöjligheter. 
 Abonnera på en aktivitetsbaserad arbetsplats.



Dra nytta av World 
Trade Centers  
affärsnätverk,  
seminarier och
utbildningar

En modern  
och inbjudande 
miljö med  
personlig  
service.
Allt du behöver göra är att 
ta med din dator.

Med en aktivitetsbaserad arbetsplats  
på World Trade Center får du kontor 
som ett stort företag.  
Till priset av en skrivbordsstol.

”Det starkaste 
skälet för WTC är 
flexibiliteten. Här 
finns möjligheter 
att växa både uppåt 
och nedåt. Idea-
liskt för mindre 
företag.”



Tillgång till tre 
World Trade Center, 
Malmö, Lund,  
Helsingborg

Modern utrustning
All modern teknisk utrustning är 
på plats. Allt du behöver göra är 
att ta med din dator.

Professionell service
Bemannad reception tar emot 
dina gäster och hjälper dig med 
både praktiska och administra-
tiva uppgifter.

Ett nätverk för affärer
När du abonnerar på en aktivi-
tetsbaserad arbetsplats arbetar 
du sida vid sida med kollegor från 
andra branscher. Det ger dig 
ett naturligt nätverk av
kompetenser och potentiella 
samarbetspartners.

Flexibel arbetsmiljö
Här finns skräddarsydda platser oavsett vad du vill göra.

• Tysta zoner för koncentrerat arbete

• Avskilda sittgrupper för mindre möten

• Ståbord för snabba möten

• Inspirerande mötesrum för kreativ brainstorming

• Bredband

• Wi-Fi

• Datorskärmar

• Färgskrivare

• Kaffe/thé ingår



Kontakta oss!
Anja Kvist, 010-470 70 13
Kommersiell Förvaltare, Lund/Helsingborg
anja.kvist@wtclund.se

Isabelle Wendelin, 010-470 70 12
Kommersiell Förvaltare, Skeppsgatan, Malmö
isabelle.wendelin@wtcmalmo.se

Emelie Cronholm, 010-470 74 36
Kommersiell Förvaltare, Jungmansgatan, Malmö
emelie.cronholm@wtcmalmo.se

LUNDSKEPPSGATAN, MALMÖ HELSINGBORG
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wtcmalmo.se
wtclund.se
wtchelsingborg.se

Om WTC
World Trade Center är ett världsomspännande 
nätverk för internationell handel. Mer än 300 
Word Trade Centers runt om i världen ger dig 
både kontakter och information som får ditt 
företag att växa. 

Vi har även ett stort utbud av lokala utbildningar,  
seminarier och nätverksevent som skapar  
kontakter och utvecklar dina kunskaper i frågor 
som rör handel, tillväxt, ledarskap och  
finansieringsmöjligheter. 

5   starka skäl för en aktivitetsbaserad  
arbetsplats i World Trade Center

Vill du ha ett 
eget rum?

WTC Business Center
är ett kontorshotells-
koncept som ger dig
möjlighet att ha fasta
arbetsplatser i ett eget
rum för 1-6 medarbe-
tare i anslutning till den
aktivitetsbaserade
arbetsplatsen.
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Ett abonnemang ger tillgång till moderna kontorslokaler på tre orter 
– Malmö, Lund och Helsingborg

Bemannad reception med hög service

Tillgång till mötesrum, konferenslokaler och mötesservice

All teknisk utrustning på plats – du behöver bara en laptop

Medlemskap i WTC Club – nätverksträffar, seminarier, utbildningar och rabatter




