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- Der er ikke noget sted, hvor man kan møde hele branchen så koncentreret, som på Mipim – 
Henriette Sofie Larsen, Byens Netværk 

Netop i disse dage afvikles Mipim, den årlige internationale ejendomskonference i Cannes. Henriette og flere af 
medlemmerne i Byens Netværk deltager igen i år ved konferencen. 

Som optakt til dette års Mipim mødtes flere af byens netværkere kort før afrejse hos Hou + Partnere Arkitekter for at 
dele erfaringer fra tidligere besøg ved Mipim og for at give hinanden gode råd til at få mest muligt ud af dagene i 
Cannes.  

Adam Trier, Hou + Partner, er en ægte Mipim-veteran. Han har deltaget ved konferencen de sidste 16 år. Adam giver 
et interessant billede af, hvordan Mipim har udviklet sig de seneste årrækker fra at være en mindre begivenhed med 
et par tusinde deltagere til at være en højt prioriteret attraktion med ca. 20.000 deltagere.  Via aktiv deltagelse ved 
Mipim gennem årene har Adam opbygget ca. 20 % af Hou + Partners portefølje.  

Hvis man spørger Kim Bek, udviklingschef, Copenhagen Capacity, så er Mipim branchens absolut vigtigste 
netværksbegivenhed.  

Kim fortæller, hvordan Mipim fungerer, som platform for vækst, internationalisering og innovation. Mipim er stedet, 
hvor du har muligheden for at profilere dig overfor mulige investorer og samarbejdspartnere.  

Kim er ansvarlig for den fælles Øresund-stand på Mipim, et dansk-svensk samarbejde. Standen fungerer som show 
case for ”hvad regionen kan”. Et levende rum, som skal tiltrække sig opmærksomhed blandt konferencens øvrige 
stande og sætte rammen for dialog med relevante stakeholders.  

Standen et vigtigt element i en strategisk markedsføring af Øresundsregionen. Specielt i en tid, hvor den globale 
konkurrence mellem byer, nationer og lande er højt prioriteret på agendaen. Øresund-standen har derfor en vision 
om at være samlingspunkt for indsigt, værdiskabelse og international kommunikation.  

Netværkerne er rejst til Cannes med forskellige professionelle målsætninger. Nogle havde allerede kalenderen fulgt 
booket med mødeaftaler inden take-off, andre havde helt bevidst booket ”åndehuller” ind til spontane 
mødeaktiviteter. Men alle var forberedt på, at programmet ville blive stramt fra morgen til aften.  

Onsdag d. 9 marts afholder Byens Netværk netværksmøde på Mipim. Her byder vi vores nuværende og kommende 
medlemsvirksomheder til morgenkaffe på Le Grand Café. I år forventer vi at godt 50 deltager ved arrangementet.   

Godt at huske ved Mipim: imødekommenhed, overskud, træn din elevatortale og rigeligt med visitkort.  

Vi håber, at alle kommer hjem fra Mipim 2011 med de gode kontakter og nye opgaver i kufferten.  

 



 



    



  

 


