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Velkommen til World 
Trade Center Ballerup
 
Washington og Beijing har deres  
- nu har også Danmark fået sit første 
World Trade Center. Som virksom-
hed i World Trade Center Ballerup 
bliver du en del af en eksklusiv 
gruppe med medlemmer over hele 
verden. World Trade Center Balle-
rup  er et moderne Business Center 
på 17.000 m2 hvor indsigt og udsyn 
- viden og netværk går hånd i hånd. 
Et flerbrugerhus  hvor både mindre 
og større virksomheder kan trives 
og vokse, og hvor du kan møde nye 
samarbejdspartnere og nye  kunder 
- i og uden for Danmark. 

World Trade Center Ballerup har 
alle de faciliteter og services, der 
forventes af et moderne Business 
Center: Fleksible  kontorlokaler, 
restaurant, møde-, udstillings- og 
konferencefaciliteter samt en be-
mandet reception, der altid er klar 
til at hjælpe dig. World Trade Cen-
ter Ballerup er certificeret af World 

Trade Centers Association, din garanti  
for at vi lever op til de højeste stan-
darder inden for, kontorbyggeri,  
faciliteter og services.

Det hele til det halve
- lige uden for København

World Trade Center Ballerup er 
placeret i et af Danmarks største 
erhvervsområder, der med god in-
frastruktur og central beliggenhed 
tiltrækker store danske og internati-
onale virksomheder. Med placering 
i Ballerup får du højt til himlen, mas-
ser af plads og fri adgang til grønne 
arealer. Du undgår den værste kø og 
myldretidstrafik og finder altid gra-
tis parkering til bilen lige uden for 
døren. Og ankommer dine gæster 
med fly, tager det kun 25 minutter i 
bil fra Københavns Lufthavn. 

Få klaret dine behand-
linger i frokostpausen

I WTC Healthcare Center, der er be-
liggende i WTC Ballerup, tilbydes en 

bred vifte af behandlinger, fx tand-
læge, kiropraktor, fodterapi, stress-
coach og massage – udført af pro-
fessionelle behandlere, terapeuter 
og specialister. Du behøver således 
nu ikke at bruge halve og hele  
fridage på at gå til behandling, da du 
kan få klaret dette i frokostpausen 
- eller på vej til eller fra arbejde. 

Komfort og service

Find dig til rette i et hus ud over det 
sædvanlige, hvor faciliteter, ser-
vice og aktivitetsniveau tilsammen  
skaber optimale rammer for din 
virksomheds udvikling og vækst. 
Nyd din morgenmad, frokost eller 
forretningsmiddag i restauranten, 
eller gå en tur i fitnesscenteret, hvor 
du kan træne, så ofte du vil. Vores 
personale er til stede i dagtimerne 
og sørger for at skabe de bedste 
rammer for dig, din forretning og 
dine gæster.



  

Lej en enkelt arbejds-
plads, en hel afdeling 
- eller to

Vi tilbyder lejemål i alle størrelser, 
der matcher ethvert behov, hvad 
enten du har brug for eget kon-
tor, en arbejdsplads i delt kontor 
eller ønsker at indrette din helt 
egen afdeling. Fælles for vores 
løsninger er den høje standard 
og store fleksibilitet, der altid tager  
udgangspunkt i dine aktuelle  
behov. Får du fx brug for mere  
eller mindre plads, efter du er 
flyttet ind, finder vi en løsning, 
så du kan blive i huset. Du får din  
daglige gang blandt ”kollegaer”,  
andre virksomhedsejere og 
iværksættere, og møder poten-
tielle samarbejdspartnere, som 
du kan udveksle erfaringer med 
ved kaffemaskinen, over frokosten
eller efter fitness.

Serviceret kontor 
- i gang fra dag ét

Har du brug for et serviceret kon-
tor, kan du leje dig ind i Office 
Centeret. Her får du adgang til 
fuldt møblerede kontorer, inter-
net og mødelokaler fra dag ét. Vi 
tager hånd om alt fra rengøring til 
sikkerhed – du kan kort og godt 
fokusere på din kerneforretning. 
Er du iværksætter, kan vi tilbyde 
dig en arbejdsplads i delt kontor 
blandt andre iværksættere.

Møder og konferencer
i professionelle
rammer

World Trade Center Ballerup råder 
over moderne møde- og kon-
ferencefaciliteter med plads til 
150 deltagere. Vi tilbyder eksklu- 
sive rammer i en international  
atmosfære og personlig forplej-
ning på højt niveau. Alle lokaler 
har alt moderne udstyr og udgang 

til grønne arealer eller terrasse. 
Dertil kommer et stort loungeom-
råde, som kan anvendes til ud-
stillinger og salgsmesser. Vores 
reception tager godt imod dine 
gæster og køkkenet sørger for 
god forplejning, hvad enten du 
ønsker morgenmad, forretnings-
lunch eller mødesnack. Møde- og 
konferencefaciliteterne er belig-
gende i stueplan tæt på reception, 
lounge, udstillingsområde og  
garderobe.

Bo i et dynamisk hus med internationalt 
brand Få din daglige gang blandt andre virksom-
heder. Bliv inspireret, udfordret og få mulighed for 
at udvide dit netværk. Deltag i aktiviteter og net-
værksarrangementer og benyt World Trade Centers 
anerkendte brand og netværk, hvad enten du skal 
finde nye samarbejdspartnere i udlandet eller ind-
hente oplysninger om eksportmarkeder.

Effektive kvadratmeter – fleksible  
lejemål Del udgiften til fællesarealerne med flere 
og få råd til mere. Du får de bedste faciliteter herun-
der frokostrestaurant, fitnesscenter og mødefacilite-
ter uanset din virksomheds størrelse. Som lejer er 

der rig mulighed for at finde et lejemål, der passer 
din virksomhed - også når forholdende ændrer sig.

Outsource driften Vi sørger for sikkerhed, 
rengøring, reception, vedligeholdelse af fællesarealer, 
restaurantdrift og meget mere, så du kan koncentrere 
dig om din virksomhed.

Møde- og konferencefaciliteter Afhold 
dine møder og events i huset. Få adgang til moderne 
møde- og konferencefaciliteter med plads til op til 
150 deltagere på attraktive vilkår.

Flere gode grunde til at vælge WTC



Adgang 24/7

Bemandet reception i dagtimerne

Posthåndtering

Gratis WiFi 

Pladsgaranti, du kan altid up- eller down size

Gratis mødelokaler i Office Centret

Mødelokaler og konferencefaciliteter
med plads til 150 gæster

Udstillingsområde

Cafe- og loungeområde i stuetagen

Aviser og tidsskrifter i caféområdet

Adgang til sikret cykelrum

Fitnesscenter med bade- og omklædningsfaciliteter

Restaurant med mulighed for frokostordning

Take home dinner 

Alarm og videoovervågning

Gratis parkeringspladser til medarbejdere og gæster

Brug af ladestation til el-bil

Brug af World Trade Center Ballerup cykler

Medlemskab af World Trade Center Club
med arrangementer, medlemsrabatter mm.

Et virtuelt besøg i 
World Trade Center Ballerup.   
Se filmen !

Faciliteter for virksom-
heder i WTC Ballerup



World Trade Center Ballerup 
er meget mere end et kontor-
hus. Som lejer bliver du del af et  
internt og internationalt netværk, 
der kan hjælpe din virksomhed 
frem til nye markeder i og uden for 
Danmark.

World Trade Centers Association er 
en uafhængig, verdensomspænd- 
ende organisation, der arbejder 
aktivt for at øge samarbejde og 
handel globalt, regionalt og lokalt. 
Som lejer i et World Trade Center 
bliver du en del af et internationalt 
netværk, der med flere end 300 
centre i mere end 100 lande, dæk-
ker det meste af verdenskortet. 
Med andre ord, kan du som lejer i 
World Trade Center Ballerup skyde 
genvej til nye markeder overalt  
i verden.

Som medlem af World Trade  
Centers Association er vi drevet 
af tanken om aktivt at bidrage til 
din forretningsudvikling og -vækst.  
Vi kan, via vores handelsorganisa-
tioner, internationale netværk og 
samarbejdspartnere i andre World 
Trade Centre, etablere kontakt til 
partnere eller rådgivere i udlandet. 

Vi kan også hjælpe dig med leje af 
kontorer og mødefaciliteter i andre 
World Trade Centre til fordelagtige 
priser. Derudover afholder vi løbende 
events, foredrag og  netværksarran-
gementer, der udfordrer, inspirerer 
og underholder.

Brand med historie
og troværdighed  
 
Siden World Trade Centers Associa-
tion blev stiftet i New York i 1970 
er kendskabet og medlemstallet 
vokset stødt. I dag udgør organisa-
tionen et af de mest eksklusive og 
anerkendte brands inden for inter-
national handel. 

Som lejer i World Trade Center  
Ballerup bliver du automatisk med-
lem af World Trade Center Club 
og kan trække på organisationens  
troværdighed og brand – det kan 
åbne døre til nye eksportmarkeder.

Som medlem af World 
Trade Center Club kan du
 
Benytte World Trade Center 
brandet i din markedsføring.

Trække på brandets udbredthed 
og anerkendelse.

Afholde dine møder i udlandet 
i et af organisationens centre.

Deltage i arrangementer, messer 
og konferencer over hele verden.

Borupvang 3, 2750 Ballerup  I  t 8877 6000  I  wtcballerup@wtcballerup.dk  I  wtcballerup.dk
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World Trade Center tanken: 
We Grow Trade


