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Mipim-tid er netværkstid!

En summen af liv, når Croissetten langsomt fyldes op. Solskin på fortovs-
caféerne og kuffertrullende, forretningsklare folk, der hjemmevante indtager 
byen. De fleste har været her før, mens kun få af os er ”new comers”. 

Gensynsglæden blandt de mange MIPIM’ere er til at tage at føle på, og snart 
er hele pladsen foran Grand Café et mylder af mennesker, der krammer eller 
trykker hånd. En mangfoldighed af ansigter og sprog, hvor ”cafe-fransk” 
afløses af gensynsråb på nationalsprogene til kendte og savnede kolleger. 

I år har hele 24.000 mennesker valgt at besøge den verdenskendte 
netværksbegivenhed på den sydfranske riviera. Hvor Palais des Festivals 
senere på året er ramme om filmbranchens gyldne palmer, gælder det nu 
”the building business” - med MIPIM Awards, netværksmøder, faglige oplæg 
og udstillinger fra alle bygge- og ejendomsbranchens verdenshjørner. 

Sammen tager vi forskud på forretninger og forår. En optimisme er at spore.  



For Byens Netværk har MIPIM været under forberedelse i lang tid. Allerede efter sommerferien er vi i fuld gang med at hjælpe 
mange af vores medlemmer med at skaffe logi. I år hjalp vi ca. 50 personer med indlogering. I MIPIM-ugen er lejligheder med en 
central beliggenhed så godt som umulige at støve op, men heldigvis har vi også et godt netværk i Cannes. 

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, hvor vi hjælper 
hinanden og deler praktisk viden og erfaring. Efter første år er man flyveklar, og så kan 
nye folk flytte ind. 

Som første-
gangbesøgende
var det perfekt 
at bo på det 
lille hyggelige 
netværks-
hotel midt i byen: 
Hotel Chanteclair, 
hvor Byens Netværk 
råder over cirka halv-
delen af hotellets 
værelser. 

Byens Netværkshotel



Kaffe-Rendez-Vous på Café 13.31

Netværksugen er begyndt, og første officielle arrangement i vores kalender er den 
traditionsrige kaffe-rendez-vous, som vi denne gang har flyttet til byens nye café -
Cafe 13.31 - på 14 Rue Venezulos. Med omkring 100 deltagere fyldte vi caféen helt 
ud – og aldrig før havde bartenderne langet så mange kopper kaffe over disken som 
denne morgen! 

Velkomstkomitéen 
stod klar til at tage 
imod foran caféen



Der var netværk og snak på kryds og tværs hele morgenen, og det var en sand fornøjelse, at vi 
havde hele caféen for os selv. Tusind tak fordi så mange af jer prioriterede at komme forbi.



Drinks-party på Netværkshotellet 

Igen i år holdt vi også et hyggeligt drinks-party på Hotel Chanteclair med den hyggelige danske hotelejer Pascal 
og hans netværksvenlige hund Oscar. 





Tak for invitationerne!
Ud over vores egne arrangementer bød ugen på en række forskellige kaffemøder, frokoster og middagsarrangementer, heriblandt 
”Brunch med budskaber” hos Lett Advokater, middage og frokoster med bl.a. Enemærke og Petersen, Pind & Partnere, Bech-Bruun, 
Sweco i Mougins, boule-turnering med MT Højgaard, beach-party hos Orbicon og Nordic Lounge med Estate Media. 

Til jer alle: Tak for invitationerne! De har udvidet vores netværk og gjort os klogere på mennesker, muligheder og udfordringer i 
branchen. Samtidig har vi fået masser af inspiration og mod på en række nye initiativer i Byens Netværk!



Copenhagen Capacity’s stand i palæet er et attraktivt tilholdssted, når der er små pauser i programmet. Som altid fuld af interessante 
samtalepartnere, overraskende gensyn og venlig servering af nordiske småretter i baren.

En række af verdens lande er repræsenteret med udstillinger og stande, og skal man igennem dem alle, får man ikke tid til andet. Vi 
valgte at dykke ned i Finlands stand, som gav fin inspiration til vores kommende studietur, og Hamburgs stand, der også er relevant 
pga. vores kommende besøg i Elbphilharmonien. Torsdag aften overværede vi med spænding uddelingen af årets Mipim Awards, 
hvor Vilhelm Lauritzen Arkitekter hentede en flot pris hjem for Slagelse Psykiatri i kategorien “Best Healthcare Development”.

Palais des Festivals



Fredag formiddag er sidste dag på MIPIM, og vi valgte i år at invitere netværket med på en begivenhed i lidt mere roligt tempo – nemlig 
en sejltur til den nærliggende ø, Île Saint-Honorat. I alt stævnede 35 netværksmætte matroser afsted, og turen henover det turkisblå 
vand lagde langsomt afstand til de hektiske dage og gav plads til lige dét vi ønskede: Ro, hyggeligt samvær, eftertanke og refleksion. 

Netværkspicnic til Île Saint-Honorat





Den lille ø ud for Cannes er ejet af en munkeorden, der bl.a. 
varetager et kloster, en restaurant og har egen vinproduktion. 
Da vi ankom stod de forudbestilte picnicposer klar. Vi fandt en 
plads i solen og smagte på den gode vin, som munkene selv har 
produceret.



I år var mit første og Henriettes 15. år på MIPIM. En 
overvældende og enormt medrivende oplevelse, 
hvor NETVÆRK er det naturlige udgangspunkt for alle, 
der er med.

Blandt alle de programsatte begivenheder er der også 
plads til det uformelle og uplanlagte – og i alle 
sammenhænge var det tydeligt at mærke 
netværkslysten og den gensidige interesse, som er det, 
der skaber respekt mellem fagene, kitter nye 
forretningsforbindelser sammen eller sætter frø til nye 
idéer.     

Vi var utroligt glade for at være med, og glæder os til at 
fortsætte udviklingen af netværk og nye aktiviteter –
både for de nye relationer og alle jer, der længe har 
været en fast del af Byens Netværk.



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, eller 
har du bare brug for hjælp til logi?

- Husk at vi kan hjælpe jer med at finde en 
lejlighed i centrum næste år – send  en mail 
til Henriette på hsl@byensnetvaerk.dk, så 
kontakter vi dig, når tiden nærmer sig.

Mipim fakta:
Tusindvis af deltagere fra hele verden tog til Mipim i 
år, heraf var godt 600 registrerede danske deltagere 
(samt et ukendt antal uregistrerede).

Mipim 2018 finder sted fra den 13.-16. marts 2018
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