Den professionelle og
hurtige vej til Sundhed og Velvære

Danmarks nye Sundhedsog Velværekoncept
- dér hvor patienterne og klienterne er
Ønsker du et godt patient-/klientflow, lyse venlige

Nøgleordene er

lokaler med nem trafikal adgang, gratis parkering

Fleksibilitet, Effektivitet, Lønsomhed, Professionalisme,

samt muligheden for at sparre med kolleger og sam-

Kvalitet og Service til lavest mulige driftsomkostninger.

arbejdspartnere? Så er en klinik i WTC Healthcare
Center lige sagen.

WTC Healthcare Center har med sine 5.000 m2 plads
til klinikker og behandlingsfaciliteter indenfor såvel

WTC Healthcare Center afspejler den positive og

det etablerede sundheds- og behandlingssystem som

dynamiske World Trade Center-ånd, hvor samarbejde

andre udøvere indenfor forebyggelse, behandling og

og innovation, på tværs af fag og brancher, er nøgle-

velvære. WTC Healthcare Center, der også indeholder

elementerne, for at opnå de bedste resultater.

Fitness Center, rum til holdtræning, undervisning og
foredrag, tilbyder undersøgelse, behandling, træning

Vi har til huse midt i Ballerups største erhvervsområde,

og sparring indenfor en lang række specialer som fx:

hvor mere end 40.000 mennesker har deres daglige
gang lige rundt om hjørnet - og i nærområdet er der
yderligere mere end 100.000 arbejdspladser.
Langt de fleste af alle disse ansatte vil på et eller andet
tidspunkt få behov for undersøgelse og- eller behandling af specialister eller terapeuter. Disse ydelser vil
WTC Healthcare Center tilbyde udført af topprofessi-

Tandlæger
Diætist
Akupunktur
Kiropraktor
Ortopædkirurg
Body SDS
Afspænding

Tandteknikker
Helbredstjek
Fysioterapi
Fodpleje
Mindfulness
Psykolog
Zoneterapi
Stresscoaching
Sportsmassage
Osteopati
Speciallæger
Smerte terapi
Fitness med personlig træner

onelle fagspecialister fra en lang række relevante og
aktuelle specialer og terapiformer.

Vores vision er

Beliggenhed
Ballerup Kommune er én af landets største erhvervs-

At være det lokale og foretrukne Health- og velvære-

kommuner, og med WTC Healthcare Center vil vi gøre

center for nærområdet i og omkring Ballerup.

det endnu mere attraktivt at etablere virksomhed netop
her. WTC Healthcare Center har til huse i en flot og
imødekommende ejendom beliggende i et smukt parkanlæg. WTC Healthcare Center har gode adgangs- og
parkeringsforhold og er tæt på offentlig transport.

Central beliggenhed
400 meter til busstoppested - linje 350, 400S
og ekspressbussene 40E og 55E
900 meter til Malmparken Station
1 km til ”Chokoladekrydset”.
25 minutter i bil til Kastrup Lufthavn.
Stort cykel- og stisystem i hele området
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WTC Healthcare konceptet består af klinikker i
forskellige størrelser efter behov, der inkluderer:


F
 ælles reception
Fælles fagligt forum
Indbydende ventefaciliteter for patienter/klienter

Alt i lækre, lyse og
nyistandsatte lokaler
hvor atmosfæren
udstråler effektivitet,
professionalisme, sundhed
og velvære på tværs af
specialer.

Lyse klinikker
Sikret IT-netværk
Aviser og tidsskrifter
Restaurant med mulighed for frokostordning
Møde- og Konferencefaciliteter
Markedsføring
Fitness Center
Bade- og omklædningsfaciliteter
Handicapvenlige forhold
Gratis parkering
Medlemskab af WTC Club med
arrangementer, medlemsrabatter mm.

bomærke.dk

Kontakt
Benedicte Porst Rønje
Direktør WTC Healthcare Center
mobil +45 2946 8085
br@wtchealthcare.dk

Om World Trade Center Ballerup
WTC Healtcare Center er beliggende i World Trade Center Ballerup,
der er en del af World Trade Centers Association - en uafhængig,
verdensomspændende organisation, der arbejder aktivt for at øge
samarbejde og handel globalt, regionalt og lokalt.
World Trade Center Ballerup er et moderne Business Center på 17.000 m2
hvor indsigt og udsyn - viden og netværk går hånd i hånd. Et flerbrugerhus
hvor både mindre og større virksomheder kan trives og vokse, og hvor man
kan møde nye samarbejdspartnere og nye kunder - i og uden for Danmark.
Som lejer i WTC Healtcare Center, bliver du en del af dette internationale
netværk med flere end 300 centre i over 100 lande. Vi kan, via vores handelsorganisationer, internationale netværk og samarbejdspartnere i andre
World Trade Centre, etablere kontakt til samarbejdspartnere eller rådgivere
i udlandet.
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