Läs på webben

Fortsätt flyg trots tuffa tider!
Ingen har väl undgått den pågående världskrisen
med Corona‐viruset i spetsen?? När vi i början
av året trodde vi skulle in i ett nytt "glada 20‐
talet" visade årtiondet sig iställer färgas av
1300‐talets mörka "digerdöd".
Nåväl ‐ ur kriser föds också nya idéer, nya vägar
och sätt att arbeta eller mötas på.
World Trade Center håller öppet som vanligt men
vi har märkt att många arbetar hemifrån nu. I en
tid som denna blir det lätt lite ensamt och
tråkigt. Varför inte passa på att hitta nya vägar till kunskap och kontakt? Jag har försökt samla lite
olika länkar med allt från tips när man jobbar hemifrån, till krishantering och företagsrådgivning.
Hoppas detta hjälper er hitta ny inspiration och nya kanaler som kanske hjälper er medlemmar att
hålla er "flygande" genom krisen.
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 deras 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!

Ta hand om er och om varandra!
Madeleine Laurin
World Trade Center Klubb
Mail

MALMÖS NÄRINGSLIV
Här finns samlat information och länkar för dig
som företagare i Malmö stad. Sidan uppdateras
kontinuerligt.

HANDELSKAMMAREN
Sydsvenska Handelskammaren arrangerar runt
200 seminarier, möten och utbildningar om året
i Sydsverige. Varför inte delta i deras
webbinarium kring högaktuella ämnen för

Malmö Stad

företagare? Eller prova på Kaffe Online? Fika
med någon över nätet!

TILLVÄXT MALMÖ
Många företag upplever just nu en mycket svår
situation och kämpar för att överleva.

Medlemmar på WTC får delta till medlemsrabatt
även om ni inte är medlemmar i
Handelskammaren ännu. Ange WTC i er anmälan.

Normalt erbjuder Tillväxt Malmö kostnadsfri
affärsrådgivning för små‐ och medelstora
Malmöbolag med 5‐50 anställda, men nu är
inget normalt och därför erbjuder de nu ALLA
Malmö‐företag sin rådgivning.
Behöver du någon att diskutera dina utmaningar
med är du välkommen att läsa mer och kontakta
dem på länken nedan:

Se aktuellt kalendarium nedan.
https://handelskammaren.com/evenemang/

Tillväxt Malmö

Martelas fem tips

TIPS NÄR MAN JOBBAR HEMIFRÅN
Många jobbar för närvarande hemifrån. Att
soffan förvandlas till arbetsplats är populärt
men här får du några tips för hur du ökar din
energi och effektivitet under din arbetsdag.

Rabatter & medlemsförmåner
Jag har nu uppdaterat våra befintliga avtal och även kompletterat med nya som vi hoppas ni får
användning av. Vad sägs om rabatt hos barberaren? Eller MatHem där även Clas Ohlsons sortiment
kan beställas? Vi får även fina rabatter på banhyran i den nya padel‐anläggningen i Västra Hamnen
så snart den är igång och bokningsbar!
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

