Läs på webben

Lätt att bli uttråkad nu!
Många har ställt om sedan många veckor nu. En
del jobbar hemifrån och en del är kvar på
kontoret. Några kanske inte jobbar alls?
Samtidigt kämpar Sverige och världen med att
övervinna kontrollen av Corona‐viruset. Det är
en tuff kamp ‐ inte minst för företagarna!
Nu när du kanske har lite mer tid än vanligt,
passa på att förkovra dig i nya kunskaper eller
låt dig inspireras av andra. jag har försökt fylla
på med nya tips på webinarier och det finns
många många fler källor till inspiration.
Själv har jag bla deltagit på några BNI‐frukostar ‐ mer tidseffektivt nu när man kan delta via webben!
Jag har även deltagit på några Walk‐and‐talk‐möten i Västra Hamnen där vi samlats på en plats och
får 10 minuters föredrag och därefter tar en 2‐manspromenad där vi diskuterar en given fråga från
föredraget ‐ och även knyter nya kontakter. Skönt med frisk luft, socialt umgänge med corona‐distans
och lite inspiration samtidigt.
Hoppas detta nyhetsbrevet hjälper dig hitta ny inspiration och nya kanaler som kanske hjälper er
medlemmar att hålla ut ännu lite till!.
TIPS NÄR MAN JOBBAR HEMIFRÅN
Många jobbar hemifrån sedan flera veckor nu. Soffan börjar bli nedsutten och rygg‐ och nackvärk
börjar göra sig påminda efter hårda köksstolar och arbetspositioner helt utan ergonomi!
Några tips på förändring;
‐ Ta fram strykbrädan ‐ vips så har du ett höj‐/sänkbart skrivbord du kan stå och arbeta vid!
‐ Boka "möte" på gymet! Kulans gym på Skeppsgatan är öppet.
‐ Eller gyma hemma med soffan och träna hela kroppen samtidigt som du tittar på nyheterna på TVn:
stick fötterna under soffkanten och gör vanliga situps. Händerna på golvet och fötterna på sitsen:
armhävningar med tyngd. Fötterna i golvet med vinklade knän och axlarna mot soffan och gör
rumplyft, lyft därefter ett ben i taget. Osv... Var kreativ! Vad du än gör är bättre än ingenting!
Kulans gym på Skeppsgatan är igång så gå gärna dit och skaffa dig extra energi! Restaurang Variation
på Skeppsgatan har öppet och erbjuder nu även take away för både lunch och till middagen hemma.
Även Graffiti på Propellergatan håller öppet. På alla tre orterna håller våra respektive hotell öppet ‐
passa gärna på att stötta hotellens restauranger på lunchen!
Är du lässugen så hittar du som vanligt massor av artiklar på vårt egenproducerade Magasin . Anmäl
dig för en gratis prenumeration så får du automatiska mail när vi publicerar nya artiklar!

Håll ut en stund till och ta hand om varandra!
Madeleine Laurin
World Trade Center Klubb
Mail

PDL ‐ PADELANLÄGGNINGEN ÖPPNAR NU
Den 1 maj räknar PDL med att de är igång med
sin nya anläggning i World Trade Center i Västra
Hamnen. Passa på och samla ett par kollegor
och boka en timme eller en och en halv!
På dagtid har du som WTC‐medlem 20% rabatt.
Klicka här för bokning
Några väggar återstår att montera liksom några
säckar sand att sopa ut! Men snart står 11 banor
+ 2 barnbanor klara inklusive shop o café och
omklädningsrum!

ALMIS BRYGGLÅN ‐ FRÅN KRIS TILL HÅLLBAR
FRAMTID
För att möta företagens behov under
Coronakrisen har Almi lanserat Brygglånet.
Brygglånet är riktat till bärkraftiga små och
medelstora företag i Sverige där
finansieringsbehov uppstår som en följd av
coronavirusets spridning. Syftet är att
överbrygga en period av svårigheter och lånet
ger möjlighet till villkor som är särskilt
anpassade till rådande situation.
Du erbjuds nu möjlighet att få kostnadsfri hjälp
och rådgivning.
Du hittar mer information om Brygglånet samt
låneansökan här:
Mer info om Almis Brygglån här
NYA AFFÄRSUTVECKLINGSTJÄNSTER UNDER
CORONAKRISEN
Almi Skåne har tagit fram ett antal helt nya
affärsutvecklingstjänster som alla är anpassade
för den nya verklighet som företagare nu måste
förhålla sig till. Tjänsternas syfte är att hjälpa
bolag att mildra effekterna av Coronakrisen och
samtliga nya tjänster är kostnadsfria.
Tjänsterna heter Handlingsplan, Agera Smart
Coaching, Framtidsdialog och Simulera din affär –
coronakrisens påverkan på ditt företags ekonomi.
Mer information om respektive tjänst här

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/
Några av Handelskammarens webinarium:
5 maj: Hållbart företagande (Agenda 2030)
6 maj: Gamification + HR = Sant?
7 maj: Avtalshantering i kristider
ANDRA WEBINARIUM
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

Rabatter & medlemsförmåner
Glöm inte att titta in på våra förmånsavtal ‐ många sätt att spara några kronor åt dig och ditt företag
på! Vad sägs om rabatt hos barberaren? Eller MatHem där även Clas Ohlsons sortiment kan
beställas? Drivmedelsrabatt på Preem eller billigare kontorsmaterial på AllOffice. Vi får även 20%
rabatt på banhyran på dagtid i den nya padel‐anläggningen i Västra Hamnen som öppnar den 1 maj!
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!

Dina medlemsförmåner med fina rabatter hittar du på vår hemliga inloggningssida 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.
Av förklarliga skäl så skjuter vi fram våra frukostar
och seminarier till en tid då vi återigen kan
mingla och förkovra oss tillsammans. Men tills
dess försöker vi bidra med alternativ och digitala
lösningar!

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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