Real Estate missie Milaan:

Urban regeneration
4-5 oktober 2022

Met meer dan honderd reconversieprojecten neemt
Milaan als derde economische regio van Europa afscheid
van zijn industriële verleden en maakt het zich klaar voor
de toekomst. Die toekomst is er één van verdere groei en
positionering als duurzame metropool.
De snelheid waarmee Milaan zichzelf heruitvindt is
duizelingwekkend. Het resultaat van een duidelijke visie
van het stadsbestuur én een goede samenwerking tussen
de private sector en de administratie.
Op deze exclusieve missie ontdek je de concrete
realisaties van dit verhaal.

Wat maakt deze missie
speciaal?
• Ontdek hoe het stadsbestuur van Milaan een cruciale rol
speelt in het transformatieproces. (Executive briefing door
Giancarlo Tancredi, Deputy Mayor for Urban Regeneration)
• Krijg een duidelijk beeld op de sector en zijn opportuniteiten (Ivano Ilardo, Executive Director EY Real Estate
• Bezoek drie topprojecten die de ambitie van de regio
kracht bij zetten onder begeleiding van de ontwikkelaars
Coima, Covivio en Lendlease.
• Porta Nueva – bekend om onder andere
“Bosco Verticale”
• Symbiosis + Prada Foundation
• Mind – de vroegere EXPO 2015-site met meer
dan 1 miljoen vierkante meter te ontwikkelen.
• Netwerk met collega’s uit de sector
*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Praktisch
Datum
Dinsdag 4 en woensdag 5 oktober 2022

Exclusief voor leden
2.650 euro (excl. 21% btw) voor leden.
Inbegrepen zijn :
• Privéchartervlucht vanuit Antwerpen
• Transfers per bus
• Maaltijden
• Uniek programma met executive briefings door toonaangevende sprekers
• Eén overnachting in het NH Collection Milano President. Dit vijfsterrenhotel in
Milaan ligt pal in het centrum aan de voet van de bekende Duomo.
*Niet inbegrepen zijn persoonlijke uitgaven.

Deadline
Inschrijven kan tot 5 september 2022 via www.realestatemissie.be
Het aantal plaatsen is beperkt tot 42 volgens het principe first come, first served.
Annuleren is niet mogelijk; je kan een vervanger aanduiden tot 30 september.

www.realestatemissie.be

