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Airport City Stockholm på
Fastighetsmässan MIPIM i Cannes och
Fastighetsmässan i Stockholm
Bilden visar en visionsbild av SkyCity, Airport City Stockholm samt projektets VD,
Kristina Alvendal. Fotograf: Kristian Pohl.
”Här börjar Stockholms innerstad” var namnet på Airport City Stockholms
återkommande seminarium den 14 mars under MIPIM, den årliga fastighetsoch investeringsmässan i Cannes, Frankrike. Vid kommande Fastighetsmässan
i Stockholm, den 20-21 mars, är Kristina Alvendal en av mässans keynote-

talare.
Under Airport City Stockholms välbesökta seminarium i Cannes presenterades
projektets vision och den unika stadsbyggnadsstrategin. Talare på seminariet
var Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm, Alexander Ståhle, VD
Spacescape samt Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Länsstyrelsen
Stockholms län. Kristina Alvendal är även en av keynote-talarna vid Nordens
största fastighetsmässa i Stockholm, som äger rum den 20-21 mars i
Kistamässan.
För Fastighetsmässan berättar Kristina Alvendal om vad hon kommer att tala
om under sitt föredrag, torsdagen den 21 mars kl. 13.00:
– Om vi ska kunna konkurrera på en internationell marknad med de
smartaste
människorna måste vi erbjuda innovativa och kreativa miljöer. Då duger inte
längre de traditionella företagsparkerna med hus som står i princip in the
middle of nowhere – det är den täta, urbana staden som kan erbjuda
mervärde för att intelligenta människor ska välja Stockholm som stad att
jobba i – med alla stadens funktioner nära till hands.
Läs gärna intervjun i sin helhet här.
Text av Maria Lundmark, för Fastighetsmässan.
För att anmäla dig till Airport City Stockholms seminarium på
Fastighetsmässan, vänligen klicka här.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som
äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport
City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad
Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en
levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av
Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.
www.airportcitystockholm.com

Kontaktpersoner
Jennie Claesson
Presskontakt
vd
jennie.claesson@airportcitystockholm.com
0705761647

