Ta din verksamhet
till en ny nivå
Ett kontorskoncept för företag som siktar högre

WORLD TRADE CENTER

Ett helhetskoncept som gör det lätt att
växa, både som företag och människa
Varje dag utvecklar mängder av målinriktade människor sina affärer och företag
i World Trade Center. Skälet till det är vår unika mix av flexibla kontor, smarta
servicekoncept och affärsdrivna nätverk, både lokalt och internationellt.
World Trade Center formades redan 1959
av David Rockefeller som ville skapa en
plats för aktörer inom internationell handel
men det var också ett sätt att skapa fred.

viktig och betydelsefull del av World Trade
Center. Vi finns idag i över 90 länder på
cirka 325 orter - troligen världens största
affärsnätverk.

Som en internationell organisation med
verksamhet i en mängd olika länder, världsdelar och kulturer är värdegrunden en

World Trade Center i Malmö, Lund och
Helsingborg drivs och ägs av Granitor
Properties AB.

KONTORSLOKALER

Moderna, sunda och yteffektiva
kontorslokaler
Vår kombination av anpassningsbara sunda kontorslokaler, delade ytor och hög servicenivå
skapar ideala förutsättningar för företag som vill ta steget till nästa nivå. Hos oss får du även
tillgång till gemensamma utrymmen som du betalar för enbart när de används. Det gör att
ni kan optimera era lokaler så att ni enbart hyr den yta ni faktiskt behöver och tillfälligt utöka
om ni t ex tillfälligt behöver anlita extra personal.

KONFERENSLOKALER

Boka det perfekta mötet i Öresund
Utöver våra kostnadsfria mötesrum som våra hyresgäster kan nyttja, erbjuder vi externt
även ljusa och moderna konferenslokaler för mindre och större sällskap i både Malmö,
Lund och Helsingborg. Du får professionell service och annat som behövs för att skapa
ett lyckat och givande möte.

COWORKING

Delade kontorsytor gynnar din
kreativitet och produktivitet
I vår coworking är du del i en gemenskap med andra där olika kunskaper och yrkeserfarenhet
inspirerar och utvecklar. Vi ser till att det praktiska är på plats så kan du fokusera på din egen
verksamhet. Låt dig utvecklas i våra trivsamt inredda kontor anpassade för både eget arbete,
mindre möten och informellt mingel, där vi står för servicen.

KONTORSHOTELL

Ett eget kontorsrum med
delade resurser
I våra fastigheter ligger kontorshotellen i anslutning till våra coworking kontor. Det ger dig
både tryggheten att ha fasta platser i egen lokal och den dynamiska gemenskapen som
uppstår i en öppen kontorsmiljö, där du kan dra nytta av kunskaper och erfarenheter från
andra entreprenörer.

KONTOR

Flexibla kontor med plats
för tillväxt
Vi erbjuder lokaler för både enmansföretag och stora koncerner. Beroende
på verksamhetens storlek och behov kan
du välja en postbox, coworking, kontorshotell eller traditionella kontorslokaler.
Vårt erbjudande bygger på en flexibel
lösning för dig som kund. Ditt företags
behov av ytor och lokaler anpassas efter
din verksamhets förutsättningar.

SERVICE

Med service i världsklass
Vi har bemannade receptioner, en personlig
förvaltning, mötesplats och erbjuder hjälp
med konferensservice och events. Hos oss
finns även fräscha duschar och omklädningsrum för dig som vill träna i anslutning
till jobbet. Med vårt breda servicekoncept
blir din vardag både enklare och mer effektiv. Som hyresgäst får du även möjlighet att
utnyttja möteslokaler och kontor på andra
World Trade Centers i Sverige, Europa och
övriga världen.

KLUBB

Världens största affärsnätverk
för dig som vill växa
Som hyresgäst blir du kostnadsfritt medlem
i World Trade Center Klubb. Det ger dig
möjligheter att delta i utbildningar, frukostseminarier och nätverkande lokalt och
globalt. Dessutom kan du nyttja World
Trade Centers unika affärsnätverk, både
lokalt och internationellt.

Malmö, Lund och
Helsingborg –
världsbäst läge
Ett kontor i World Trade Center är mycket mer än bara en
arbetsplats. Det är också ett världsomspännande nätverk
med 325 World Trade Centers där du får värdefulla kontakter
och erfarenhetsutbyten. Du får också tillgång till våra lokaler i
Malmö, Lund och Helsingborg om du t ex behöver möta dina
kunder på annan ort. Eller varför inte i Göteborg, Stockholm,
Växjö eller Karlskrona? Eller övriga världen?

Helsingborg

Lund
Malmö

Välkommen till World Trade Center!

MALMÖ
WORLD TRADE CENTER PÅ SKEPPSGATAN

MALMÖ
WORLD TRADE CENTER PÅ PROPELLERGATAN

MALMÖ
WORLD TRADE CENTER PÅ JUNGMANSGATAN

LUND
WORLD TRADE CENTER PÅ HEDVIG MÖLLERS GATA

HELSINGBORG
WORLD TRADE CENTER PÅ BRÖDERNA PIHLS GRÄND

HELSINGBORG
WORLD TRADE CENTER PÅ CARL KROOKS GATA

Läs mer om World Trade Center
WTCMALMOLUNDHELSINGBORG.SE

