
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Útvar koncepce a rozvoje m ěsta Plzn ě 
středa, 7. března 2012 
 
Kancelá ř Světového obchodního centra Plze ň slavnostn ě otev řena 
 
V šestnáctém nadzemním podlaží budovy Business Cent re Bohemia (BCB) 
na Anglickém náb řeží v Plzni byla v čera večer slavnostn ě otev řena kancelá ř World 
Trade Center Pilsen (Sv ětové obchodní centrum Plze ň). Pozvání na akci p řijali také 
někteří zástupci firem z Plzn ě a okolí, které by mohly využívat služeb WTC Pilsen  nebo 
se stát p římo jeho členy. 
 
„World Trade Center Pilsen si klade za cíl podporovat mezinárodní obchod a přispívat 
k ekonomickému rozvoji města a regionu,“ řekl technický náměstek primátora Petr Rund. 
 
„Získání prestižní licence World Trade Center dalo Plzni punc města, které svojí vizí rozvoje 
může být zajímavým místem pro obchodníky z celého světa. Otevření nové kanceláře zajisté 
přispěje ke zdokonalení služeb, které plzeňské centrum firmám a společnostem z Plzně a 
okolí může nabídnout,“ řekl u příležitosti slavnostního otevření kanceláře WTC Pilsen 
primátor města Plzně Martin Baxa. 
 
„WTC Pilsen je jediným světovým obchodním centrem v České republice. Předpokládáme 
proto, že se jeho členy v budoucnu stanou i společnosti se sídlem mimo plzeňský region,“ 
vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. 
 
Mezi služby nabízené světovými obchodními centry nájemníkům i externím subjektům patří 
poskytování obchodních informací, zajištění obchodních misí, World Trade Center Business 
Club, služby sídla firmy, nájemní služby, kongresové a konferenční služby, výstavní 
a veletržní služby nebo obchodní vzdělávací služby. 
 
World Trade Center Pilsen je na začátku svého působení a neposkytuje tedy zatím všechny 
výše uvedené služby. „Nabídka poskytovaných služeb by se měla odvíjet od potřeb 
a požadavků jednotlivých firem nebo společností,“ vysvětluje Štěpánka Jelínková, která má 
projekt World Trade Center Pilsen na starosti. 
 
 
 
World Trade Center Pilsen 
Jako řádný člen Asociace světových obchodních center (WTCA) se sídlem v New Yorku si 
World Trade Center Pilsen klade za cíl podporovat mezinárodní obchod a přispívat 
k ekonomickému rozvoji města a regionu. 
 

Prostřednictvím spolupráce v rámci této rozsáhlé celosvětové sítě čítající téměř 
330 světových obchodních center v bezmála 100 zemích, sdružující více než 750 tisíc firem 
a institucí, WTC Pilsen získává přístup k řadě cenných obchodních informací, služeb 
a obchodních kontaktů pro své členy i ostatní subjekty. 
 
World Trade Centers Association (WTCA) 
WTCA je nepolitickou, neziskovou organizací založenou v roce 1970 s cílem povzbudit 
a usnadnit mezinárodní obchod pomocí sítě světových obchodních center založené 
na klubovém členství. 
 
 
Více informací  najdete na  oficiálních webových stránkách WTC Pilsen: www.wtcpilsen.cz 


