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World Trade Center Rotterdam & The Hague kiezen voor 2twintig
public relations

PR-bureau met ruime ervaring in vastgoed zet nieuwe propositie van Haagse
en Rotterdamse WTC’s op de kaart

Rotterdam, 15 september 2021 – Na een uitgebreide bureau-oriëntatie hebben World Trade
Center (WTC) Rotterdam en The Hague gekozen voor 2twintig public relations als het
nieuwe PR-bureau. Het doel van de samenwerking is om de vernieuwde propositie van
het vastgoed onder de aandacht te brengen bij media en opinieleiders. Daarnaast zal
2twinting ondersteuning bieden bij communicatiewerkzaamheden rondom de
revitalisatie van WTC Rotterdam.
‘We hebben voor 2twintig gekozen omdat ze met hun full service concept de juiste partner voor

ons zijn. Hun goede netwerk in Rotterdam en Den Haag is erg belangrijk voor ons. Daarbij

maakt het feit dat ze gevestigd zijn in Rotterdam, het makkelijker om elkaar ook regelmatig op

kantoor te spreken. Dat werkt erg prettig vooral voor WTC Rotterdam. Door de revitalisatie

worden daar nu in rap tempo nieuwe faciliteiten toegevoegd en verandert het gebouw continu.

Dan is het erg fijn dat ons PR-bureau altijd op de hoogte is van de laatste

ontwikkelingen’, vertelt Denise Nieuwdorp, Manager Marketing & Communications bij
WTC. 2twintig heeft ruime ervaring met PR in de vastgoedbranche en werkte eerder al voor
Amsterdam Logistic Cityhub, Sluyshuys en New Horizon Urban Mining.
 
Er ligt een mooie uitdaging voor WTC Rotterdam, WTC The Hague en 2twintig. In Rotterdam
wordt hard gewerkt aan een revitalisatie van het omvangrijke, monumentale gebouw. Om de
revitalisering eer aan te doen, is een nieuwe propositie ontwikkeld en wordt er toegewerkt naar
een herlancering in 2022. 2twintig heeft zowel een adviserende en uitvoerende rol op het
gebied van interne communicatie en externe profilering.
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https://2twintig.pr.co/


Over 2twintig PR2twintig PR is een full service PR bureau gevestigd in de grootste havenstad
van Nederland, Rotterdam. Dit jaar bestaat 2twintig 15 jaar en in die tijd heeft het bureau een
mooi portfolio opgebouwd, met opdrachtgevers zoals Koninklijke Verkade, Iglo, Mora, Johma,
Douwe Egberts, Het Vergeten Kind, Goodyear, Hoppenbrouwers, CB12, Page Group, Edgard
& Cooper, Pillows Hotels, Van Oers United, Playmobil en Robijn. 2twintig adviseert, organiseert
en coacht op het gebied van corporate PR, marketing PR en interne PR, waaronder
reputatiemanagement, crisis- en duurzaamheidscommunicatie, persbenadering, influencer
marketing, content creatie (earned & paid), social media strategie en events. Voor meer
informatie: https://www.2twintig.nl/
 

Over WTC RotterdamWorld Trade Center Rotterdam beschikt over 82.000 m² vloeroppervlak,
verdeeld over zes verdiepingen in de Meent Offices & Coolsingel Offices en 23 verdiepingen in
de 90 meter hoge toren, High Rise Offices. De hoogwaardige architectuur en de rijke historie
leverden World Trade Center Rotterdam de status van Rijksmonument op. WTC heeft een
perfecte afwerking en een hoog serviceniveau. De circa 100 huurders zijn stuk voor stuk
dynamische en groeiende bedrijven. Waaronder zowel internationaal bekende namen als
lokale starters en zowel corporate als creatieve bedrijven. Daarnaast zijn er verschillende
zakelijke reizigers en expats die bij WTC Rotterdam een plekje huren. WTC Rotterdam is één
van de founding members van de World Trade Centers Association: een mondiaal platform met
320 vestigingen wereldwijd. Naast de huurmogelijkheid van ‘state of the art’ kantoorruimte
worden zzp’ers en incidentele huurders voorzien van flexibele werkruimte in het Business
Center. Het gebouw staat bekend om het hoge voorzieningenniveau met onder meer een hotel
met 168 kamers, een congrescenter, de Koffiesalon, een Art Gallery, Vondelgym,
bedrijfsrestaurant, brasserie Jules, WTC Service Store, parkeergarages en shops. Meer
informatie: www.wtcrotterdam.com.
 

Over WTC Den HaagWorld Trade Center The Hague is de centrale ontmoetingsplek voor
zowel het regionale als het internationale bedrijfsleven in de regio Haaglanden. Naast de
kantoor- en congresfaciliteiten, voorziet WTC The Hague in zaken als een viersterrenhotel,
appartementen, restaurants, supermarkt, kinderopvang, gym met wellness, een
schoonheidssalon en een Art Gallery. In het gebouw zijn diverse toonaangevende instanties op
het gebied van internationale handelsbevordering gevestigd. Dit alles, samen met de goede
ligging op loopafstand van station Den Haag Laan van NOI, Centraal Station en de
Randstadrail maken van WTC The Hague een optimale vestigingslocatie. Kortom: ‘work - meet
- leisure - connect, all under one roof’. Meer informatie: www.wtcthehague.com
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OVER 2TWINTIG PR

2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering.
Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl
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