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Det er Mipim-tid – årets helt store
netværksbegivenhed i Cannes nu med
endnu flere af vores medlemmer!
Der er normalt to ting, der bliver talt
meget om på Mipim. I år var der tre. Det
ene er vejret. Vi elsker alle at komme
til Sydfrankrig og tage lidt forskud på
foråret. I år viste vejret sig fra den
smukkeste side. Det andet er stemningen
i byggebranchen. I år var optimismen
endnu mere markant end sidste år. I alle
tilfælde er humøret højt, når gamle og nye
relationer mødes i Cannes fast besluttede
på at få et godt Mipim!
Den tredje ting der blev talt meget om i
år var flystrejken. Hvem kom frem, hvem
kom ikke frem, hvor mange måtte booke
ekstra fly og hvem måtte køre de 1800
km i bil for at nå frem! Selv kom jeg noget
kaotisk afsted, og flere fulgte ”dramaet”
over Facebook. Frem kom vi, alt andet ville
næsten heller ikke være til at bære, da vi
har mange jern i ilden under Mipim.
For mit vedkommende er det Mipim-tid
halvdelen af året. Efter sommerferien går
vi i gang med at hjælpe mange af jer med
at skaffe logi. I Byens Netværk har vi en
god og troværdig kontakt, der hjælper os.
For et par år siden lancerede vi vores lille
netværkshotel – Hotel Chanteclair – hvor vi
har halvdelen af hotellet. I år holdt vi også
et hyggeligt before-dinner-drinks-party
på hotellet med den hyggelige danske
hotelejer Pascal og hans hund Oscar. Vi
sætter et hold af Mipim-nybegyndere
sammen med erfarne Mipim-folk. En slags
puppe. Vi hjælper hinanden. Året efter er
man udlært, og så kan nye folk flytte ind.
Sig til hvis du vil i betragtning næste år.
I år var mit 13. år på Mipim, og traditionen
tro holdt vi onsdag kaffe-rendez-vous på
Grand Café.

I år fik vi besøg af ca. 70 deltagere. Aldrig
har vi haft så mange tilmeldinger. ”Hvis
man er førstegangsdeltager er det rart, at
man altid kan komme til Byens Netværks
morgenkaffe onsdag morgen”. Traditionen
tro er der rigtigt mange arrangementer
onsdag morgen, så vi er glade for, at så
mange af jer prioriterede at komme forbi.
Ud over vores eget arrangement og en
række spontane kaffemøder, frokoster
og middage var jeg inviteret til frokost
med Lett Advokater, Homann Advokater,
Grontmij i Mougins, beach-party hos
Orbicon, Nykredit osv osv. Tak for
invitationerne.
Ud over den danske stand besøgte jeg
også i år med stor interesse Istanbuls
stand, da årets studietur går dertil.
Danmark var igen i år på podiet for at
modtage Mipim Awards. I år blev det
endda til to. Tillykke til Krøyers Plads i
kategorien ”Best Residential Development”
tegnet af Vilhelm Lauritzen Architects og
Cobe Architects og med NCC Bolig som
udvikler og i kategorien ”Best Futura
Mega Project” blev Nordsjælland Hospital i
Hillerød præmieret.
Derudover fik Copenhagen Capacity fuldt
fortjent førstepladsen som bedste stand på
Mipim.
Nu skal der følges op på alle de nye
relationer, og så kaster vi os over
netværket i Danmark, inden det går løs
med planlægningen af næste års Mipim
igen lige om lidt. Har du og din virksomhed
lyst til at høre mere om, hvad I kan bruge
Byens Netværk til, så inviterer vi gerne på
kaffe på Christianshavn eller kommer forbi
jer.
Byens Netværk - et godt sted at netværke
i København.
Boede du langt væk fra centrum i år
og kunne du tænke dig at komme lidt
tættere på?
- Husk at vi kan hjælpe jer med at
finde en lejlighed i centrum næste
år – måske kunne du tænke dig at bo
på vores netværkshotel. Send mig
en mail på hsl@byensnetvaerk.dk, så
kontakter vi dig, når tiden nærmer
sig.
Mipim fakta:
Over 20.000 deltagere fra hele verden tog
til Mipim i år, heraf var godt 600 af os fra
Danmark.
Mipim 2016 finder sted fra den 15.-18.
marts 2016

