Läs på webben

Ett ljus i mörkret!
Idag på morgonen gästades vi i Malmö
traditions‐enligt av fantastiska Malmö
Akademiska Kör. Det blev för mig en tydlig
påminnelse om att julen verkligen är i
antågande!
Morgnarna är mörka och det är mörkt när vi
kommer hem. Dessa juleljus som lyser upp
överallt gör det så mycket trevligare i mörkret!
Det är dags att reflektera lite över året som gått. Utöver våra intressanta ekonomiska spaningar med
SEB i form av Nordic Outlook, så gästades vi i mars av Pontus Bodelsson som delade med sig av bl a
förändringsarbete och om att våga göra misstag ‐ och erkänna dem! Vi fick även besök av digitalbyrån
KAN som reflekterade kring gällande digitala trender. Många av er deltog också på seminariet kring
Snabbväxarnas hemligheter, där Ulf Christiansson bl a berättade att man skulle bygga sitt erbjudande
på kundernas "svordomar". Vi grottade även ner oss i ämnet Artificiell Intelligens där vår hyresgäst
Edument förklarade hur interaktionen mellan maskin och människa kan bli mer gynnsamt. Hela året
har vi också bjudit på Mindfulness Express på morgnar för att inspirera till mental omvårdnad.
Danny Cramner i vårt gym på Skeppsgatan håller dessa populära inslag. Danny höll under året också
en lite längre workshop på ämnet.
Samtliga seminarier finns även som referat i vårt egna Magasin . Här kan du läsa mer om
seminarierna och kanske även påminnas om dem lite igen. Repetition är ju bra! Anmäl dig för en
gratis prenumeration så får du automatiska mail när vi publicerar nya artiklar!

Rabatter & medlemsförmåner
Inför det nya året så ser jag över våra befintliga avtal och tittar även på nya. Uppdatering kommer i
januari. Har du egna förslag på tjänster eller produkter där du tror våra medlemmar skulle ha nytta
av rabberade priser så hör av dig!

Dina medlemsförmåner med fina rabatter hittar du på vår hemliga inloggning där detaljerna och
tillvägagångssättet för att nyttja förmånerna, finns.

Evenemang & seminarier
Evenemangen har en egen sida på webben. Här
kan du också spara dina favoriter. Här lägger vi
in både våra lokala frukostar och evenemang
liksom Klubbens seminarier och andra
händelser.
21 januari: Nordic Outlook spanar in 2020!
Hur ser spelplanen ut framöver? I augusti
spådde SEBs Daniel Bergvall att hushållen skulle
bli alltmer försiktiga, arbetsmarknaden bli något
svagare och att räntan förblir oförändrad ända till mitten på 2021. Ser detta ut att stämma? Och hur
kommer resultatet av Brexit‐valet att påverka?
Anmäl dig på länken: Anmälan Nordic Outlook 21 januari.

17 december: Frukostmingel i Helsingborg kl 9.00‐9.30
18 december: Julfika på Jungmansgatan kl 14.00
19 december: Frukostmingel på Skeppsgatan i Malmö kl 8.30‐9.15.
20 december: Frukostmingel i Lund kl 9.00‐9.30.

Innan jul släpper vi även en engelsk version av
vår nya webbsida. Den är något mer kortfattad
och vissa fördjupande sidor har valt bort.
Men med denna hoppas vi att fler medlemmar i
världen kan ta del av vårt erbjudandehär i Skåne.
Och om ni själva behöver dela med er på
engelska så har ni nu en kanal för det!
adressen blir:
www.wtcmalmolundhelsingborg.com

Vill du ha mer inspiration?
Passa på att förkovra dig med hjälp av våra inspirerande artiklar i World Trade Centers digitala
magasin! Registrera dig kostnadsfritt på WTC Magasin om du inte redan gjort det, så får du mail så
snart vi fyllt på med ny inspiration (2 artiklar var 14:e dag!) Låt dig inspireras av spännande artiklar
med användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla ditt
företag.
Du kan också följa World Trade Center på både LinkedIn och Facebook så missar du ingenting!

Jag önskar er en riktigt God Jul & Gott Nytt År!!!
Madeleine Laurin
World Trade Center Klubb
Mail

PS: dela gärna med dig av detta brev till dina kollegor!

wtcmalmo.se
wtclund.se
wtchelsingborg.se
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