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Nytt år - nya löften?
Äntligen ett nytt år och möjlighet att börja om på nytt - eller är det i år vi
kanske ska få chans att ta tag i förra årets alla löften och önskningar?
Kanske har önskningarna helt förändrats och nu samlats på hög?
Oavsett så hoppas vi att vi ser ljuset i tunneln och att vi under året har hittat
en ny "normal" tillvaro!
När Världen blir omkullkastad så drastiskt som 2020, är det inte alltid lätt att
hålla fast vid sina rutiner. Nya rutiner tvingas fram och det är inte alltid de
funkar med verkligheten! En del har passat på att rensa medan andra inte
vet i vilken ände de ska börja!
Som en liten inspirationsknu , erbjuder WTC Klubb medlemarna att delta på Ordningskonsultens lunchwebbinarie den 11 februari. Här får du tips o trix på hur du rensar i allt från kalendrar och mail till annat.
En väl värd investerad timme!
WTC Klubb har även på ingång möjlighet till utbildning inom Ledarskap och kanske kan vi snart börja med
våra Walk-and-Talk-promenader snart. Mer info om det kommer snart!
Ni har väl inte missat att vi bygger om på Jungmansgatan i Malmö som från mitten av mars ungefär,
kompletteras med en ny, fräsch coworkingavdelning samt en modern lounge för ka e och spontana
möten! Ännu en anledning att längta till att snart åter få trä as IRL.

Håll ut en liten stund till så ses vi snart!
/Madeleine Laurin
WTC Club Manager

Till våra evenemang

Nytt verktyg för global handelsinformation
World Trade Centers Association introduces a new tool to help your company expand its reach – the Global
Trade Helpdesk (GTH). The tool simpli es market research for companies – and especially Micro, Small and
Medium Enterprises (MSMEs) – by integrating trade and business information into a single, user-friendly
online tool, which is free, timely and relevant. This tool aims to provide an integrated solution that puts a
wealth of global trade information at the ngertips of entrepreneurs around the world.
We will be hosting complimentary training sessions for you and your members/tenants. Learn how to
compare demand for your products across markets, explore tari s and other market access conditions,
access details about buyers, navigate domestic export processes, and nd business partners.
Training sessions will be held on the following dates/times:
Tuesday, February 16 at 12:00 - 13:00 EST
Wednesday, February 17 at 05:00 - 06:00 EST
Thursday, February 18 at 10:00 - 11:00 EST [Spanish]
To RSVP and receive Zoom webinar details, or for any questions, please email events@wtca.org.

Öppna upp din egen
superkraft
Tänk om du kunde bli både skarpare och mer
avspänd när du jobbar och dessutom få en mer
stimulerande arbetsdag på hemmakontoret. Helt
enkelt optimera dig själv och få ut mer av livet. Det
kan du – genom att medvetet träna din förmåga till
uppmärksamhet och avslappning.
Läs mer här hur kommer du igång.

Arkiv webbinarier & poddar
Våra webbinarier och podcasts kan du numera hitta på en egen arkivsida:
Arkiv Webbinarier och poddar
Senaste webbinariet är från årets första Nordic Outlook 26 januari där SEB:s experter funderar och
analyserar kring världsekonomin och läget idag och framåt.
Klicka på länken ovan!

(Webbinarierna ligger uppe en begränsad tid efter att de ägt rum.)

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.
Det är nytt år och kanske nya förutsättningar? Passa på och
se över ditt företags webbsite, kanske ni behöver ta nya
bilder på personal eller produktportföljen? Eller behöver du
fräscha till din frisyr efter en längre tid i karantän? Allt detta
och mer därtill kan du hitta na rabatter på bland våra avtal!

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!

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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