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Det er Mipim-tid – årets helt store netværksbegivenhed i Cannes!
Det er altid dejligt at mærke den store gensynsglæde blandt de mange
danske Mipim-deltagere.
Der er normalt to ting, der bliver talt meget om på Mipim. Det ene er vejret.
Vi elsker alle at komme til Sydfrankrig og tage lidt forskud på foråret. For
første gang i mine 14 Mipim-år viste vejret sig fra sin drillende side med regn
og rusk - om onsdagen især. Synd for alle de, der har knoklet med udendørs
arrangementer, som måtte aflyses.
Det andet er stemningen i byggebranchen. Jeg skal ikke forsøge at analysere,
hvordan det går i branchen. Alle virker optimistiske, men ingen tvivl om, at
der er ingen, der kommer sovende til noget. Glemt er dog de fleste
stridigheder og kampe om opgaverne, når gamle og nye relationer mødes i
Cannes fast besluttede på at få et godt Mipim!

For mit vedkommende er det Mipim-tid næsten hele 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. I år var listen vokset sig endnu længere end
tidligere.

For tre år siden lancerede vi vores lille
netværkshotel – Hotel Chanteclair – hvor vi har
halvdelen af hotellet. Igen i år holdt vi også et
hyggeligt drinks-party på hotellet med den
hyggelige danske hotelejer Pascal. Denne gang
havde Pascal ryddet den lille morgenmadssalon,
så vi kunne være indenfor. Hvor der er hjerterum
er der husrum, og der er masser af hjerterum på
hotel Chanteclair.

Konceptet med netværkshotellet er, at vi hvert år sætter vi et nyt hold, hvor vi blander 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. Hotel-konceptet
er voldsomt populært, og snart må vi ud at finde et hotel mere. Det ender jo med, at vi bliver en konkurrent til Mipimorganisationen .

I år var som nævnt mit 14. år på Mipim, og traditionen tro holdt vi onsdag kafferendez-vous på Grand Café. I år havde vi fået mange flere forhåndstilmeldinger, end
vi plejer. Mit gæt er, at der var knap 100 deltagere.
”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. I år måtte vi pga. vejret sidde
indenfor. Og traditionen tro får vi det fuldstændig som den franske café synes! Det
er en del af den franske charme, men en udfordring for en person som mig med et
udpræget kontrol-gen.

Velkomstkomitéen var klar til at
tage imod foran caféen


Simultant med
morgenkaffen i Cannes
serverede sekretariatet i
Byens Netværk også
Mipim- croissanter til
kollegaerne på etagen
hjemme i Strandgade

Ud over vores egne arrangementer og en række spontane kaffemøder, frokoster og middage var jeg inviteret til frokost med Lett
Advokater, Pind og Partnere, Sweco i Mougins, beach-party hos Orbicon og Nordic Lounge med Estate Media mfl. Det blev også til
en brunch-aftale med kvindenetværket ”Kvinder i Ejendomsmarkedet”. Tak for invitationerne. Til næste år vil jeg forsøge at nå
endnu flere invitationer.

”Kvinder i ejendomsmarkedet”

Nordic Lounge

Beach Party hos Orbicon

Frokost med Sweco

Middag med Pind & Partnere

Fransk stemning med
musik hos Sweco

Ud over Copenhagen Capacitys - som altid gode og velbesøgte - stand besøgte jeg også i år med stor interesse
Japans stand, som lå lige op ad den danske. Jeg håbede at få nogle gode japanske kontakter til brug for årets
studietur til oktober. Jeg tror nu, jeg satser på mine danske kontakter i Tokyo!

Den sidste dag i Cannes tog jeg for første gang ud på den lille ø – Ile Saint-Honorat – 15 min. sejlads fra det intense Cannes.
En lille meget pittoresk ø ejet af en munkeorden med kloster, vinproduktion, en lille restaurant osv.
Måske vi til næste år skulle lave en tur derud?

Som altid kommer jeg hjem med hovedet fyldt med nye ideer til danske initiativer og kufferten fyldt med visitkort og
spændende brochurer.
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.

Mipim fakta:
Tusindvis af deltagere fra hele verden tog til Mipim i
år, heraf var ca. 600 registrerede danske deltagere
(samt et ukendt antal uregistrerede).
Mipim 2017 finder sted fra den 14.-17. marts 2017

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 – send
mig en mail på hsl@byensnetvaerk.dk,
så kontakter vi dig, når tiden nærmer
sig.

