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NÄR ALLT FUNGERAR.
Idén när vi 1989 startade vår konferens- och restaurangverksamhet var enkel. 
Samla ihop allt som kan störa en perfekt upplevelse – och eliminera det.  
Sedan dess har vi haft högsta möjliga servicegrad, den senaste tekniken och  
Stockholms, ja till och med Sveriges, bästa läge för möten och mingel.

Hos oss blir mötet precis så effektivt som du vill ha det. Utan störande  
moment. Vår restaurang är Svanenmärkt så givetvis värnar vi om miljön  
och vi strävar efter att bara använda ISO-certifierade underleverantörer. 

Varmt välkommen.

Med stort engagemang, full flexibilitet, 
hög säkerhet och den senaste tekniken 
skapar vi tillsammans med dig en  
upplevelse – precis som du vill ha den.



 

KONFERENS

& EXPO

Litet och intimt eller stort och extravagant.  
Vi erbjuder lokaler och arrangemang för  
alla typer av möten och events. Upp till  
1.200 personer kan få en upplevelse för livet 
på World Trade Center. Här finns 16 mötes-
rum i olika storlekar och vi har dessutom  
närliggande expo-ytor. Konferenslunchen  
serverar vi i WTC Restaurang. Här kan  
du också få affärslunch och à la carte  
måndag till fredag.



RESTAURANG& FESTVÅNING
Vi har två restauranger. Piazzan, som  
är den perfekta lunchrestaurangen med väl- 
lagad mat och inbjudande salladsbuffé. Och 
WTC Restaurang som erbjuder konferens-
lunch, à la carte, affärslunch och middagar  
i absolut toppklass. 

WTC festvåningar erbjuder flexibla lokaler  
och lösningar för upp till 1.200 personer.  
I Manhattan finns plats för 100 sittande  
eller 200 mingelgäster. Här arrangerar vi  
ditt frukostmöte, miniutställning eller fest  
med scen, dansgolv och bar. För större  
evenemang rekommenderar vi Piazzan  
som rymmer upp till 800 gäster. 

Gemensamma upplevelser kan föra  
människor närmare varandra. Vi har  
lång erfarenhet av arrangemang för stora  
och små sällskap. Temafester, vin- och  
chokladprovningar och matlagningskurser  
är bara några exempel. Här finns inga  
begränsningar för vad som är möjligt. 





			ÖVERSIKT	MÖTESLOKALER

			 	 LOKAL	 YTA/KVM	 BIO	 SKOL	 U-BORD

	 1	 NEW	YORK	 185	 170	 –	 –

	 2	 ATLANTA	 120	 100	 72	 40

	 3	 STOCKHOLM	 90	 70	 40	 24	

	 4	 MILANO	 60	 50	 30	 22		

	 5		 SYDNEY	 45	 42	 24	 20	

	 6	 PARIS	 40	 40	 24	 18	

	 7	 WASHINGTON	 40	 40	 22	 16	

	 8	 HONG	KONG	 36	 –	 –	 20	

	 9	 LONDON	 30	 30	 20	 14

	 10	 AMSTERDAM	 25	 –	 –	 10

	 11	 GENÈVE	 22	 –	 –	 8

	 12	 BRYSSEL	 21	 –	 –	 8	

	 13	 LUXEMBURG	 15	 –	 –	 8	 	

	 14	 VIP-RUMMET	 9	 –	 –	 4	 	

	 15	 BARCELONA	 6	 –	 –	 4

	 16	 MANHATTAN	 130	 120	 80	 40	

Vi erbjuder totalt 16 konferenslokaler för upp  
till 170 personer. Fritt trådlöst internet finns i 
samtliga lokaler och allmänna ytor. Fakta om  
konferenslokalerna hittar du på wtc.se.
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Manhattan (ej med på ritningen), en flexibel  
lokal som även kan användas som festvåning,  
med egen entré från Kungsbron och precis  
bredvid WTC Restaurang.
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World Trade Center Stockholm
Box 70354, 107 24 Stockholm
Besöksadress:  
Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 
Telefon: 08–700 45 00
Bokning: bokning@wtc.se

world trade center stockholm ägs av  
alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.  
fastigheten inhyser flera framgångsrika  
företag. vill du bli ett av dem? titta  
efter lediga lokaler på wtc.se.
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