
Samarbetsavtal mellan World Trade Centers i Sverige – arbeta på annan ort!  
 
World Trade Center har ett unikt samarbetsavtal där våra respektive hyresgäster och medlemmar 
erbjuds möjlighet till kostnadsfri sittplats i trivsamma miljöer på ett annat WTC i Sverige. Tanken är 
att underlätta för våra medlemmar då ni tillfälligt är på en annan ort. Fritt Wi-Fi och kaffe/te ingår 
självklart. 
 
Som en VIP-tjänst för WTC-medlemmar erbjuder vi:  
 

• Tillgång till sittplats i öppen yta på ett annat WTC i Sverige, fritt Wi-Fi samt kaffe/te ingår. 
Möjlighet till enstaka utskrifter via receptionen. Denna möjlighet erbjuds mellan kl 8-16:30 i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg och Växjö. 
 

• 10% rabatt på konferenslokaler i mån av ledig kapacitet. Förhandsbokning krävs. 
 

• Övernattning till medlemspris på våra samarbetshotell: 
 - Comfort Hotel xpress Stockholm Central  

 (Erbjuder även fräsch frukostbuffé till medlemspris) 
 - Gothia Towers, Göteborg 
 - Park Inn by Radisson, Malmö 
 - Radisson Blu Hotel Lund 
 - PM & Vänner Hotell, Växjö  
 - Radisson Blu Hotel Metropol Helsingborg 
 
  

• Affärslunch till medlemspris:  
 - Piazzan (Dagens) och WTC Restaurang, Stockholm  
 - Heaven 23, Gothia Towers, Göteborg  
 - Ristoria, West Coast & Hotel, Göteborg  

- Restaurang Novel, Malmö  
 - Restaurang Variation, Malmö   
 - Izakaya Mosh, Växjö  
 
Villkor: Vänd er till er egen reception som hjälper er att föranmäla ert besök på ett annat WTC- 
kontor. Begränsat antal platser per datum. För konferenslokaler och luncher förhandsbokas detta 
direkt med aktuellt WTC för att ta del av medlemspriserna. Önskar ni boka hotell kontaktar ni aktuellt 
WTC för att få tillgång till bokningskod. Uppge WTC-samarbetet som referens. Samarbetsavtalet 
gäller för år 2019. 
 
Varmt välkomna att besöka oss! 

 

 

 

 

 

wtcmedlem@wtc.se 

08- 700 45 00 

www.wtc.se 

receptionen@wtcgoteborg.se 

031- 83 69 00 

www.wtcgoteborg.se 

Jenny.Engqvist@castellum.se  

0470-72 77 30 

www.wtca.org/world-trade-center-

vaxjo 

 

info@wtcmalmo.se 

040-627 11 00 (Malmö) 

www.wtcmalmo.se 
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