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World Trade Center Ballerup udbyder eksportuddannelse  

I samarbejde med det internationalt anerkendte og prisbelønnede ITM Worldwide 
udbyder World Trade Center Ballerup og World Trade Center Malmø den globale 
eksport manager uddannelse ”World Trade Manager”. 

”World Trade Manager Program” er en international eksportuddannelse, der henvender sig til 
direktører, markedschefer, områdechefer, eksportchefer eller lignende med akademisk baggrund og 
mindst to års international erfaring. Formålet med uddannelsen er at få små og mellemstore 
virksomheder til at vækste internationalt. Uddannelsen er siden 2008 gennemført i 27 lande og 
indeholder bl.a. 10 seminardage med nogle af verdens førende professorer og eksperter fra Kina, 
Frankrig (INSEAD), Holland, England og Sverige.  Seminarerne afholdes i både Sverige og Danmark. Ud 
over løbende coaching ’on demand’ får deltagerne adgang til det internationale Alumni-Netværk af 
eksportchefer og eksperter fra hele verden. 

Uddannelsen, der gennemføres af ITM Worldwide, er certificeret af den globale organisation 
IATTO (International Association of Trade Training Organisations). ’World Trade manager Program’ har 
programstart i april 2016.  
 

Inspirationsmøde om ”World Trade Manager” uddannelsen 
World Trade Center Ballerup afholder et inspirationsseminar om uddannelsen fredag den 4. marts  
kl. 10-12 med titlen ”How to boost your international business in 60 minutes”. På seminaret 
præsenterer Tomas Carlson og Markus Jonsson, bege fra eksportstiftelsen ITM Worldwide Foundation, 
eksempler på virksomheder, der hhv. er lykkedes og mislykkedes med deres internationale forretninger 
- og hvorfor! Seminaret henvender sig til både nye og etablerede eksportvirksomheder samt 
virksomheder, der overvejer at gå ind på eksportmarkedet. 

”World Trade Center Ballerup er en del af den uafhængige internationale organisation World Trade 
Centers Association, der med hovedsæde i New York siden 1970, har været en central aktør i arbejdet 
med at fremme internationale relationer og handel. På verdensplan er der over 300 World Trade Centre 
i mere end 90 lande. Når vi sammen med WTC Malmø og eksportstiftelsen ITM Worldwide udbyder 
uddannelsen ”World Trade Manager Program” er det fordi, vi netop gerne vil leve op til vores navn og 
brand. Vi skal være, det vi hedder: et World Trade Center - et sted hvor vi er med til at fremme den 
internationale handel”, udtaler direktør Lars Gøtke, World Trade Center Ballerup. 

Se en kort video om uddannelsen på https://www.youtube.com/watch?v=xSU1CpupwAw  
eller læs mere på www.wtcballerup.dk eller www.itmworldwide.org 

For yderligere information 
Direktør Lars Gøtke, World Trade Center Ballerup, mobil 2943 9244, lg@wtcballerup.dk 

 Billedtekst 
”Når vi sammen med World Trade Center Malmø og eksportstiftelsen ITM Worldwide udbyder uddannelsen ”World 
Trade Manager Program”, er det fordi vi netop gerne vil leve op til vores navn og brand. Vi skal være, det vi hedder: et 
World Trade Center - et sted hvor vi er med til at fremme den internationale handel”, udtaler direktør Lars Gøtke, World 
Trade Center Ballerup. 
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