Läs på webben

Flytta ut till hängmattan!
Det har varit en tuff vår för alla ‐ kanske på olika
sätt? Några har slitit mer än normalt medans
andra haft nästan stiltje och kämpat för sitt
företags överlevnad. Oavsett vilket så är det
slitsamt för både knopp & själ!
Vi behöver alla en extra rejäl återhämtning
denna sommar så vi står starka till höstens nya
utmaningar! Inte alldeles enkelt! För dem av oss
som jobbat hemifrån hela våren, är kanske inte
hemmet just nu bästa avkopplingen? Och att
resa någon annanstans är förknippat med både
risker och restriktioner. "Hemestra" är ett faktum
och nu gäller det att vara lite kreativ för att skapa förändring och återhämtning även hemma! Städa
bort ditt hemmakontor, lägg en duk över skrivbordet och sätt en vas med självplockade blommor från
barnen! Eller kanske du kan möblera om? Men packa ner "kontoret", stick ut i trädgården eller ner till
parken med en god bok och telefonen laddad för poddar och radio!
När du ligger där i hängmattan och Sommar‐pratarna just tagit slut, då kanske tankarna om hösten
dyker upp? Nya förutsättningar tvingar oss att hitta det nya "normala".
Kanske har ditt företag vuxit och ni behöver ett rymligare kontor? Eller har ni blivit mer effektiva och
behöver färre fasta arbetsplatser? Kanske med en flexibilitet att ibland vara fler och ibland färre?
Varierar dina möten mellan både Malmö, Lund och Helsingborg ibland?
På World Trade Center har vi just dessa flexibla möjligheter att hjälpa dig till rätt lösning för dig och
ditt företag! Tveka inte att kontakta Isabelle, Anja eller Alex för vidare diskussioner och funderingar!
Titta gärna på vår nya film om World Trade Center och låt dig inspireras! Filmen kanske ni också kan
använda när ni presenterar ert företag och vad det innebär att sitta på World Trade Center? (Du får
gärna länka till filmen från din mailsignatur eller din webbsida på lämplig plats!)
DEL I WORLD TRADE CENTERS INTERNATIONELLA NÄTVERK
För att öka de internationella möjligheterna med nätverkande inom World Trade Centers Association,
har det i vår startats en sluten Linkedin‐grupp som alla hyresgäster och medlemmar i WTC kan gå
med i. Här kan du som medlem publicera affärsrelaterat innehåll, söka kontakter eller marknadsföra
dina tjänster.
Klicka här på World Trade Centers Association B2B Networking Group och be om att få ansluta så
kommer det en inbjudan till dig som du accepterar och sen är du med!

RABATTER & MEDLEMSFÖRMÅNER
Glöm inte att titta in på våra förmånsavtal ‐ många sätt att spara några kronor åt dig och ditt företag
på! Senaste förmånsavtalet kommer från Mañana Webbyrå som erbjuder sina tjänster med 20‐50%
rabatt på allt från webbhotell, SEO, copy till fotografering mm.
Kanske är det också dags att åtgärda "Corona‐frisyren" inför återkomsten i augusti? Boka tid hos
Barberesso som både klipper, rakar och ansar till medlemsrabatt!
Dina medlemsförmåner med fina rabatter hittar du på vår inloggningssida där detaljerna och
tillvägagångssättet för att nyttja förmånerna, beskrivs.
Alla medlemmar ‐ oavsett ortstillhörighet ‐ ska kunna använda alla förmåner.

Uppdateringar görs löpande men har du egna förslag på tjänster eller produkter där du tror våra
medlemmar skulle ha nytta av rabatterade priser så hör av dig!
Är du lässugen så hittar du som vanligt massor av artiklar i vårt egenproducerade Magasin . Anmäl
dig för en gratis prenumeration så får du automatiska mail när vi publicerar nya artiklar!

Njut av en välbehövlig sommarvila i hängmattan!
Madeleine Laurin
World Trade Center Klubb
Mail

Lite "nyttiga" länkar för ditt företagande
Semestertider ger lite mer tid för reflektioner i vardagen. Jag har försökt samla några länkar där du
kanske kan hitta något som passar just dig eller ditt företags situation just nu?

NÄRINGSLIVSKONTORET ‐ MALMÖ STAD
Näringslivskontoret är en enhet för Företagande
och entreprenörskap på Omvärlds‐ och
Näringslivsavdelningen tillsammans med fem
andra enheter – Malmö Turism, Arbetsmarknads‐
och migrationsenheten, Säkerhet och beredskap,
Samhällsplanering och enheten för Externa
relationer.
Avdelningen Omvärld och näringsliv leder stadens
arbete med att främja hållbar tillväxt. Här finns
bland annat också stadens övergripande
omvärldsfrågor, internationellt arbete, turism,
arbetsmarknadsfrågor, säkerhet och beredskap,
migration och stöd till den idéburna sektorn.
Avdelningen är i sin tur en del av Stadskontoret i
Malmö stad.

HANDELSKAMMAREN
Sydsvenska Handelskammaren arrangerar runt
200 seminarier, möten och utbildningar om året
i Sydsverige. Varför inte delta i deras
webbinarium kring högaktuella ämnen för
företagare? Eller prova på Kaffe Online? Fika
med någon över nätet!
Medlemmar på WTC får delta till medlemsrabatt
även om ni inte är medlemmar i
Handelskammaren ännu. Ange WTC i er anmälan.
Se aktuellt kalendarium här:
https://handelskammaren.com/evenemang/

Mer om Malmös Näringsliv

ANDRA WEBBINARIUM
Fördelen med webinarium är att du kan sitta var
som helst och det kan hållas varsomhelst.
En kanal som erbjuder brett är Eventbrite:
Hitta ditt intresseämne här

NÄRINGSLIV & FÖRETAG ‐ LUND
Här hittar du som företagare i Lund samlad
information kring vilka åtgärder för näringslivet
som i rådande situation vidtas för att minska de

NÄRINGSLIV & FÖRETAG ‐ HELSINGBORG
Näringslivs‐ och destinationsutveckling är en
avdelning som ingår i
stadsledningsförvaltningen. Vi arbetar för att

negativa effekterna av coronakrisen. Då det
råder stor osäkerhet och läget kan förändras
snabbt rekommenderar vi dig att hålla dig
uppdaterad via myndigheternas webbplatser.

skapa Sveriges bästa plats för företag att
etablera sig, verka och växa i. Vi skapar goda
förutsättningar för näringslivet genom att bland
annat erbjuda en god service samt att ha en hög
tillgänglighet och öppenhet.

Mer om Näringsliv & Företag i Lund
Mer för Företagare i Helsingborg

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. 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!
PS: dela gärna med dig av detta brev till dina kollegor på World Trade Center!

wtcmalmo.se
wtclund.se
wtchelsingborg.se
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