
MÖJLIGHETERNAS ARBETSPLATS



Där människor möts skapas nya idéer och affärer 
- så lyder World Trade Centers enkla grundidé. 
Sedan 1970, då organisationen föddes, har 327 
World Trade Centers etablerats i fler än 90 länder. 
I Sverige finns de i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Lund och Växjö. Under 2020 är det äntligen 
dags för World Trade Center att slå upp portarna 

i Karlskrona. Målsättningen är att skapa ett nav för 
näringslivet i regionen – en plats där idéer föds 
och nya relationer skapas. Som hyresgäst får du 
inte bara ett nytt och modernt kontor – du får 
alla förutsättningar för ett ökat affärsutbyte lokalt, 
regionalt och internationellt. 

WTC Karlskrona uppförs mittemot resecentrum 
och Järnvägstorget i den nya stadsdelen Pottholmen, 
som blir Karlskrona centrums nya entré. Här är 
människorna, naturen och havet i fokus. Pottholmen 
blir en mötesplats för både arbetsliv, vardag och 
upplevelser i en grön stadsdel där miljö och 
hållbarhet prioriteras.

navet i staden

I den första etappen byggs cirka 450 bostäder, som 
får en fantastisk utsikt mot havet. Det planeras också 
för kontor, verksamheter och service. WTC Karlskrona 
kommer att tillföra staden något helt nytt – ett modernt 
kontorshus för företag med ambitioner och framåtanda. 
    Med sitt läge är Pottholmen ett viktigt nav i Karlskrona. 
Det är lätt att ta sig hit, men det är också nära till nya 
upplevelser på andra platser. Närheten till både vattnet 
och resecentrum med tåg- och busstrafik ger stadsdelen 
en stor utvecklingspotential.

Pottholmen
- entrén till Karlskrona

WTC Karlskrona uppförs i den nya stadsdelen Pottholmen, som blir Karlskronas nya entré och den stadsdel man först möter 
på väg in mot centrum. Här är människorna, naturen och havet i fokus. Pottholmen blir en mötesplats för både arbetsliv, 
vardag och upplevelser, i en grön stadsdel där miljö och hållbarhet prioriteras. Här njuter man av närheten till havet och 
kajpromenader, bryggor och parkmiljöer skapar naturliga mötesplatser. 

POTTHOLMEN 
- ENTRÉN TILL KARLSKRONA

WORLD TRADE CENTER KARLSKRONA



POTTHOLMEN 
- ENTRÉN TILL KARLSKRONA

DÄR MÄNNISKOR MÖTS SKAPAS NYA IDÉER OCH AFFÄRER. 

DET ÄR WORLD TRADE CENTERS GRUNDIDÉ.

MED HAVET SOM GRANNE



WTC Karlskrona blir ett öppet och inbjudande hus där du får tillgång 
till attraktiva miljöer som uppmuntrar till kreativa möten. Huset rymmer 
flera hundra arbetsplatser, där hyresgästerna får möjlighet att utforma 
sitt kontor från 25 kvm och uppåt.

Innanför entrén välkomnas du av en bemannad reception och triv-
sam lounge, där du kan ta en kopp kaffe och läsa en tidning innan 
arbetsdagen börjar. 

FRAMTIDENS KONTOR
Den moderna arbetsplatsen är inspirerande, flexibel och unik. Verksamheten anpas-
sas inte efter lokalerna utan planlösningen är skräddarsydd efter verksamheten och 
inredd efter personalens behov och välmående. 

Låt oss hjälpa dig att skapa det perfekta, yteffektiva kontoret. Tillsammans med 
arkitekter och professionella inredare tar vi din arbetsplats till nästa nivå. Till framtiden. 

• 4 000 kvadratmeter högklassiga kontorslokaler • Lobby/lounge med WiFi samt cafe • Utställningsyta • Konferenslokaler • Takvåning med plats för upp till 50 
personer • Catering och konferenslunch • Lokalvård, kaffe, frukt, blommor samt andra servicetjänster • Receptionsservice • Post- och pakettjänster inkl post-
boxar • Nätverkande aktiviteter för hyresgästerna • Utbildningar och seminarium • Medlemsförmåner med rabatterade avtal • Samarbete och aktiviteter med 
andra WTC i Sverige och i världen

WTC KARLSKRONA ERBJUDER 

MODERNT OCH HÅLLBART



MER ÄN BARA EN BYGGNAD



FÖRMÅNER FÖR MEDLEMMAR I WTC CLUB
Alla våra hyresgäster blir per automatik medlemmar i WTC Club. 
Som medlem får du och ditt företag tillgång till ett brett utbud av 
tjänster och rabatter.

Via WTC Club får du även tillgång till både kunskap och nätverk 
genom t ex. utbildningar, seminarier, affärsresor och medlems- 
träffar på teman inom tillväxt, handel, ledarskap och finansiering. 
Allt för att underlätta ditt företagande. 

Som medlem ges du också möjlighet att nyttja tjänster och 
faciliteter till rabatterade priser på andra World Trade Centers i 
Norden, Europa och Världen.

För mer information: www.wtca.org

DAGS ATT TA STEGET TILL WTC KARLSKRONA!
WTC Karlskrona kommer att tillföra staden något helt nytt - en symbol 
för nytänkande och framåtanda. Öppenhet genomsyrar den dynamiska plan-
lösningen och innebär unika möjligheter att skapa ett kontor helt anpassat 
efter de egna behoven. Samtidigt gör den strategiska placeringen vid 
resecentrum och järnvägstorget huset till en knutpunkt både i staden och 
regionen.

ARBETA DÄR DU ÄR - I SVERIGE ELLER UTOMLANDS
World Trade Center har ett unikt samarbetsavtal där våra medlemmar 
erbjuds möjlighet till kostnadsfri sittplats i trivsamma miljöer på ett annat 
WTC i Sverige och till förmånliga priser utomlands. Tanken är att underlätta 
för våra medlemmar då ni tillfälligt är på en annan ort. 

CONNECT GLOBALLY, PROSPER LOCALLY
Varumärket ”World Trade Center” och ”WTC” finns i mer än 90 
länder och stöds av 15 000 WTC medlemmar.



Current WTC 
Licensees around 

the World

Countries/Regions
represented through

WTC Operations

Global Network

Access the power of the World Trade Centers 
Association to unleash your global potential.

KONTOR I KARLSKRONA - ARBETA I VÄXJÖ ELLER KANSKE I NEW YORK?

327 90 1



OBOS KÄRNHEM 

www.oboskarnhem.se  •  www.wtckarlskrona.se  •  0470-79 98 90

MÄKLARCENTRUM SYD

Fastighetsmäklare Jennie Ferm  •  jennie@m-centrum.se  •  070-676 20 58

KONTAKTA OSS SÅ SKRÄDDARSYR VI 
EN LÖSNING FÖR JUST DITT FÖRETAG


