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Spår av nätverk i snön
Vilket härligt vinterväder vi haft senaste veckorna! Det är så kul att se hur
många hittat ut till friska luften - promenader, skridskor, längdskidor och
pulka! På Ribersborgs strand (i Malmö) var det i söndags nästan lika mycket
folk som en högsommardag. Visst är det skönt att få nätverka även om det
kräver lite varmare kläder!
Låt oss hoppas att vi snart kan ses inomhus och nätverka på och mellan alla
våra World Trade Center-kontor! För du har väl inte missat möjligheterna att variera din arbetsdag med
att sitta i Malmö en dag, i Lund en annan och i Helsingborg en tredje? Kanske bor du närmre ett av de
andra WTC-kontoren och kan då slippa pendla så långt alla dagar. Kontakta din reception så kan de hjälpa
dig mer med hur det fungerar!

Nu håller vi ut lite till så vi kan ses på riktigt snart!
/Madeleine Laurin
WTC Club Manager

Till våra evenemang
Ordning & reda

Gå åt samma håll?

Halvdag för ledare

Som en liten inspirationsknuﬀ,
erbjuder WTC Klubb medlemarna
att delta på Ordningskonsultens
lunch-webbinarie den 24
februari. Här får du tips o trix på
hur du rensar i allt från kalendrar
och mail till annat. En väl värd
investerad timme!
Anmälan & info!

WTC Klubb har bjudit in Global
Leadership att inspirera den 5/3;
Hur får man personalen att gå åt
samma håll? Har du ledsnat på
möten som inte leder till beslut?
Beslut som inte leder till
handling? Handlingar som inte får
konsekvenser? Välkommen på en
inspirationswebbinarium om vad
du ska tänka på som
småföretagare när det gäller
motivation, förändring och att
komma i mål! Få del av några tips
och enkla verktyg att använda.
Anmälan & info!

Hur når man framgång vid
motgång? WTC klubb bjuder på
en förmiddag den 23/4 där
Global Leadership går in lite
djupare på ledarskap och
användbara verktyg. Ni kommer
även arbeta i grupp med
problemlösning. Utbildningen
sker digitalt.
Anmälan & info!

Dags för nya
porträttbilder?
Den 10 mars kommer Filmbruket att ha en

fotostudio uppsatt på Skeppsgatan så att ni kan
komma dit och ta nya porträttbilder eller en trevlig
"intervju-bild". Även produktbilder går att beställa.
För att undvika köbildning så erbjuder Filmbruket
dig att välja en slot-tid inom vilken de bekräftar en
exaktare tid för dig och dina kollegor.
Anmäl ditt önskemål om slot-tid per mail till Åsa
Timar Lönneborg på Filmbruket och invänta din
bekräftelse på exakt tid.
Pris för 1-2 bilder är 600 kr + moms och kommer
faktureras dig direkt från Filmbruket.
Slot-tider: 8-10, 10-12, 13-15

Nya Plan 2 på
Jungmansgatan
Ni har väl inte missat att vi bygger om på
Jungmansgatan i Malmö som från slutet av mars
ungefär, kompletteras med en ny, fräsch
coworkingavdelning samt en modern lounge för
kaﬀe och spontana möten! Ombyggnaden
beräknas vara klar i slutet av mars. Ännu en
anledning att längta till att snart åter få träﬀas IRL.

Våra förmånsrabatter
Avtalen med våra medlemsförmåner är nu uppdaterade
för 2021. Du hittar dem på vår "hemliga" inloggningssida
där detaljer och tillvägagångssätt för att nyttja
förmånerna, beskrivs. Alla medlemmar ‐ oavsett
ortstillhörighet ‐ ska kunna nyttja samtliga förmåner.
Nytt avtal med Padel Crew i Helsingborg så att
medlemmarna kan spela padel även där, till rabatterade
priser. Vi har också ett nytt avtal med gym-kedjan
Fitness24seven som erbjuder kraftigt rabatterat årskort på samtliga deras gym, dygnet runt.

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!

Arkiv webbinarier & poddar
Några av våra webbinarier och podcasts kan du numera hitta på en egen arkivsida:
Arkiv Webbinarier och poddar
(Webbinarierna ligger uppe en begränsad tid efter att de ägt rum.)

Kontakt
Har du funderingar kring Klubbens verksamhet eller tips på nya
medlemsförmåner, så är du välkommen att kontakta mig direkt.
Maila till: wtcclub@wtcmalmo.se
Eller ring mig på 010-470 74 74.
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