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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 

 
Den 6.- 9. marts 2012 afvikles Mipim, 

den årlige internationale 
ejendomskonference i Cannes, der 
fungerer, som platform for vækst, 
internationalisering og innovation. 
Henriette og flere af medlemmerne i 

Byens Netværk deltager igen i år ved 
konferencen. 
 
Som optakt til dette års Mipim mødtes 
flere af Byens Netværks medlemmer 
den 1. februar hos Dan-Ejendomme 

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. 
 
Henriette fortæller, hvordan Mipim er 

stedet, hvor du kan profilere dig 

overfor mulige investorer og 
samarbejdspartnere, pleje relationen 
til nuværende kontakter og samtidig 
få et indtryk af, hvad der rør sig i 
branchen. Mipim er intens networking 
og alvorlig business – under 
afslappede forhold. 

 
De fremmødte netværkerne ved Kick 
off arrangementet, fortæller, at de 
rejser til Cannes med forskellige 
professionelle målsætninger.  
For nogen er det første gang, de skal 

af sted – andre har været med i 
mange år. Fælles for dem er, at de 
håber på at møde nye kontakter og 

åbne nye forretningsmuligheder.  
 
Ifølge Jeppe Blak-Lunddahl, Emcon 
A/S er konferencen netop ideel til at 

skabe nye relationer og netværke 
under uformelle forhold: ” På Mipim 
har jeg mulighed for at møde 
mennesker, som det kan være svært  
 

 
 

 
 
 
 
at få bare 10 minutter med 
herhjemme til hverdag.” 
 

Det er forskelligt, hvordan deltagerne 
planlægger dagene i Cannes. Nogle 
har allerede kalenderen fuldt booket 
med mødeaftaler inden take-off, 

andre har helt bevidst booket 
”åndehuller” ind til spontane 
mødeaktiviteter. Men alle er forberedt 

på, at programmet ville blive stramt 
fra morgen til aften.  
 
Når MIPIM-messen slår dørene op i 
Cannes, er det igen i år med den 
fælles Øresundstand, som er et 

dansk-svensk samarbejde, der 
fungerer som show case for ”hvad 
regionen kan.” Standen er et levende 
rum, som skal tiltrække sig 
opmærksomhed blandt konferencens 
øvrige stande ved at synliggøre 
mulighederne i Øresundsregionens 

ejendoms- og byggebranche og sætte 

rammen for dialog med relevante 
stakeholders. Copenhagen Capacity 
og Malmø Stad er tovholdere på 
standen. 
 
Flere af de garvede Mipim-deltagere i 

netværket fremhæver 
Øresundstanden som et godt sted at 
møde nye forbindelser. Desuden 
fortæller de, at de mange 
arrangementer, som flere af de 
danske deltagere inviterer til i løbet af 

ugen, også er gode muligheder for at 
pleje netværket.  
 
Onsdag d. 7. marts afholder Byens 
Netværk netværksmøde på Mipim. 

Her byder vi vores nuværende og 
kommende medlemsvirksomheder til 

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

 



 

 



 

 


