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Årets absolut største internationale messe for byggebranchen – MIPIM –
står for døren, og Byens Netværk tager selvfølgelig med igen i år. Som 
sædvanlig har vi planlagt både hyggelige og faglige arrangementer, hvor 
der ikke mindst bliver mulighed for at netværke en masse.

Som vi plejer, holdt vi et kick-off arrangement, der i år fandt sted hos 
Gorrissen Federspiel i deres smukke nye lokaler i Axel Towers. Her deltog 
både garvede MIPIM-gængere og deltagere, der skulle afsted for første 
gang. På arrangementet var der mulighed for at dele og høster erfaringer 
fra andre Mipim-deltagere og at hilse på hinanden og måske lave en 
aftale eller to, inden MIPIM løber af stabelen i midten af marts. 

Vi startede med en introduktion til Gorrissen Federspiel og Axel Towers 
ved partnerne Jesper Avnborg Lentz og Alexander Troeltzsch Larsen. 
Herefter fortalte Lisbet fra Byens Netværk om vores arrangementer 
under MIPIM, blandt andet om vores meget hyggelige kaffe-rendez-vous, 
hvor der sidste år var 100+ deltagere. Til sidst fik vi gode råd med på 
vejen af Jacob Saxild, Development Manager ved Copenhagen Capacity, 
der tidligere har stået for den danske stand ved MIPIM.

Vi sluttede med en rundvisning  og herefter med lidt lækkerier i Gorrissen 
Federspiels kantine med udsigt over Rådhuspladsen. 



Yderst tjekkede forhold hos Gorrissen Federspiel.



Henriette fra Byens Netværk bød velkommen, hvorefter Jesper Avnborg
Lentz og Alexander Troelstzsch Larsen fra Gorrissen Federspiel tog over.



Lisbet fra Byens Netværk og Jacob Saxild fra Copenhagen 
Capacity indtog også scenen i det imponerende auditorium.



Til sidst tog vi en runde, hvor vi præsenterede os for hinanden. I 
dagens anledning blev der også delt ud af gode MIPIM-råd.





Efter en rundvisning i Axel Towers blev vi budt på sandwichs 
og panna cotta i Gorrissen Federspiels kantine. 



Tak for i dag


