Läs på webben

Så tog sommaren ändå slut!
I år fick hösten kämpa sig fram ‐ ända till den
sista augusti hade vi 30 grader här i Malmö! Det
känns lite lättare att jobba nu med både regn och
blåst utanför fönstret.
I augusti lyssnade vi på ekonomiska spaningar
på Nordic Outlook. En spännande analys om
världens ekonomiska läge och utmaningar. Allt
är inte Trumps fel fick vi också förstå.
De av oss som ville hålla kvar semesterkänslan
lite, deltog på Dannys workshop i Mindfulness. Väldigt skönt att kunna plocka fram dessa lite
regnigare dagar!
Förra veckan gästades vi av Ulf Christiansson som avslöjade lite hemligheter kring snabbväxande
företag. Vad gjorde de för att kunna växa? Det kändes att konferensrummet var fyllt av drivna
entreprenörer som ville lyfta både sig själva men såklart sina företag till högre höjder.
Den 9 oktober kommer Edument att berätta kring artificiell Intelligens ‐ maskin och människa ‐ kan vi
lita på AI?
Titta längre ner på de kommande evenemangen och se till att anmäla dig direkt!
Våra första hyresgäster på Propellergatan har gjort sig hemmastadda och restaurangen Graffiti är i
full gång. Snart flyttar nästa gäng hyresgäster in!

Vi ses på seminarierna eller i korridorerna!

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).

Kan jag lita på AI?
Artificiell Intelligens används alltmer och via
Machine Learning lär vi datorn vad som är vad.
Hur känner en självkörande bil av att det är en
fotgängare på övergångsstället? Hur vet den att
en röd hatt inte är ett rödljus?
Erik Man, Senior Arkitekt, hos Edument tar oss
igenom hur AI fungerar.
Anmäl dig direkt till den 9 oktober kl 11.30‐13.00
på Jungmansgatan!
https://maskinochmanniska.eventbrite.com (Glöm ej ditt lösen för registrering: wtcclub)

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.
Höstens program fortsätter att fyllas på. Klicka
in på evenemangssidan och läs mer om vad som
erbjuds.
Onsdag 18 september: Frukostmingel i
Helsingborg kl 9.00‐9.30.
Fredag 20 september: Frukostmingel i Lund kl 9.00‐9.30.
Onsdag 25 september: Frukostmingel på Skeppsgatan i Malmö kl 8.30‐9.15.
Tisdag 8 oktober: Frukostmingel på Jungmansgatan i Malmö kl 8.30‐9.30
Onsdag 9 oktober: Mindfulness Express på Skeppsgatan kl 8.30‐9.00.
Onsdag 9 oktober: klubbseminarie kl 11.30‐13.00 i Tokyo på Jungmansgatan.
Maskin och människa – kan jag lita på AI? https://maskinochmanniska.eventbrite.com
För att ni medlemmar ska få förhandstur till seminarierna, krävs ibland ett lösenord för att kunna
registrera sig: wtcclub. Efter en tid så släpper vi eventen fria för andra att ta del av ‐ i mån om plats!
Det går bra att ta med en gäst också ‐ bara anmäl på samma länk.

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!
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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