Läs på webben

Färgernas årstid!
Efter några dagar av gråväder så sticker solen
fram lite idag! Nu vankas höstlov för de med
skolbarn och kanske ni tar lite ledigtför att
samla kraft till höstens slutspurt? Ta en tur till
skogen ‐ färgerna är fantastiska så här års!
Den 9 oktober var Edument hos oss och
berättade kring artificiell Intelligens ‐ maskin
och människa ‐ kan vi lita på AI? Mycket
intressant i dessa tider där vi står lite med ena
foten i varje läger. Men det blev ett nästan fullsatt Tokyo med många intresserade. Snart kommer även
en artikel i vårt Magasin med ett referat från seminariet. Anmäl dig för en gratis prenumeration så får
du automatiska mail när vipublicerar nya artiklar!

Önskar er sköna höstdagar!
Rabatter & medlemsförmåner
Dina medlemsförmåner med fina rabatter hittar du på vår hemliga inloggningssida där detaljerna
och tillvägagångssättet för att nyttja förmånerna, finns (eller klicka på knappen nedan).
Vår miljövänliga biltvätt Bringwash har kommit med nya möjligheter för er att hålla bilden ren
regelbundet. De erbjuder nu möjligheten att ha ett löpande månadsavtal där Bringwash kommer ut
varje månad för att tvätta fordonen (kan även gälla en bil var 6:e månad!). Avtalen skrivs med er
hyresgäster direkt. Kontakta Philip direkt för mer information!

Artikel om World Trade
center
Ibland vet man inte hur bra man har det!
Branschtidningen Lokalguiden skrev en trevlig
artikel om World Trade centers koncept. Läs
gärna! Och dela gärna med vänner som är
nyfikna på ert kontor!

https://www.lokalguiden.se/magasinet/artikel/väx‐med‐world‐trade‐center

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.
1‐2 november:Osteostrong öppnar upp!
En av våra nya hyresgäster på Propellergatan bjuder in till Grand Opening i Tokyo. Passa på att få en
smärtfri föreläsning om kroppen och skelettet!
Anmäl dig på länken: Anmälan Osteostrong .
4 november:Unionen bjuder på en två timmar lång inspirationskick kring personligt varumärke,
presentationsteknik, och hur du ska identifiera olika personligheter och nyttja dessa i dina
kundmöten. Mer information & anmälan: Club Eget föreläsning
6 november:Mindfulness Express på Jungmansgatan kl 8.30‐9.00
19 november:Frukostmingel i Lund kl 9.00‐9.30.

20 november:Frukostmingel i Helsingborg kl 9.00‐9.30
28 november: Frukostmingel på Skeppsgatan i Malmö kl 8.30‐9.15.

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!

Trevligt läslov!
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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