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Skab relationer, der giver dig og din virksomhed succes 
WTC TRADEDAY 2017 den 23. august kl. 8-14  
 
Få inspiration til at skabe nye kontakter - og vedligeholde de relationer, du  
allerede har.  
 
World Trade Center Ballerup inviterer inden for til WTC TRADEDAY 2017 – en dag med både ”show  
and tell”.  
 
Hør fx kommunikationsekspert og foredragsholder Karin Krogh fra konsulentvirksomheden LSV Group give 
dig inspiration til, hvordan du kan accelerere din personlige og forretningsmæssige succes via netværk - 
både online og fysisk. Eller hør Jakob Elton fra Linkedinsider.dk fortælle om metoder og teknikker i B2B salg 
på LinkedIn. 
 
Gennem workshops og stande får du mulighed for at møde over 30 virksomheder og klinikker fra en bred 
vifte af brancher: Ledelse, teknologi, finans, jura, salg & marketing, HR, undervisning, service og sundhed. 
Fælles for dem alle er, at de driver deres forretning fra WTC Ballerup eller WTC Healthcare Center. 
 
Arrangementet er gratis, og det afsluttes ved 14-tiden efter en netværksfrokost i WTC restauranten.  
Læs mere om udvalgte workshops nedenfor. Se hele programmet på http://wtcballerup.dk/events/wtc-
tradeday17/ 
 
Tilmelding nødvendig 
Tilmeld dig senest den 21. august på tilmelding@wtcballerup.dk 
 
For yderligere information  
Kontakt direktør Benedicte Rønje på 2946 8085 eller br@wtcballerup.dk  
 
Udvalgte workshops: 
 
Tjener man penge på døden?  
 
Med et stærkt etisk kodeks som omdrejningspunkt har hoej.dk i snart 12 år leveret dødsannoncer til 
landets dagblade og ugeaviser.  
 
Virksomheden hoej.dk eksisterer i en balancegang mellem ønsket om at levere produkter af højeste kvalitet 
og det særlige forhold, at vores kunder er mennesker i sorg. 

Kom og hør hoej.dk fortælle om service og omtanke i en branche, som de færreste kender, men alle på et 
tidspunkt kommer i berøring med. Hoej.dk vil komme ind på, hvordan det er lykkes at vokse som digital 
virksomhed i en analog branche og om de internationale ambitioner.   
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Sådan undgår du curlingledelse 
 
”Curlingledelse” vokser frem i mange virksomheder og organisationer.  
 
Overbeskyttende ledelse hæmmer produktivitet og lederens autoritet. Og det er i sidste ende et stort 
problem for vækst og fremgang i Danmark, mener Katrine Rohde, direktør i konsulentvirksomheden LSV 
Group. 
Men hvordan sætter man egentlig en stopper for en arbejdskultur, hvor medarbejderne kræver mere og 
mere – og lederen giver efter, så virksomhedens behov i sidste ende ryger i baggrunden?  
 
Hør hvordan du bliver du en bedre leder og får mere produktive teams uden konstant at skulle forkæle dine 
medarbejdere. Find ud af, om du eller din chef er en ”curlingleder” - og lær at skabe en sund kultur på din 
arbejdsplads. 

 
Lær at sælge med LinkedIn  
 
I Danmark er der to millioner mennesker på LinkedIn. Tænk, hvis du kunne lave forretninger med dem 
alle sammen? Det kan du - og det er ikke svært at lære. 

På de sociale medier er den klassiske ’sælge-Helge-på-brede-fælge’ type røget fuldkommen ud af loopet. I 
hans sted er kommet specialisten; ham der virkelig ved noget om sit produkt eller ydelse, og som tilbyder 
noget ægte værdifuldt. 

Jacob Elton, stifter af LinkedInsider, vil inspirere og guide os igennem de vigtigste metoder og teknikker i 
B2B salg på LinkedIn. Han giver konkrete værktøjer, som du kan bruge med det samme, og scripts du kan 
bruge, når du skal henvende dig til nye kunder samt mange små fifs og tricks. 

  
Om World Trade Center Ballerup 
World Trade Center Ballerup er et moderne Business Center på 17.000 m2 hvor indsigt og udsyn - viden og netværk går 
hånd i hånd. Et flerbrugerhus hvor både mindre og større virksomheder kan trives og vokse, og hvor man kan møde 
nye samarbejdspartnere og nye kunder – og få udvidet sit netværk. 

WTC Ballerup tilbyder tre stærke serviceydelser, der indbyrdes går godt i spænd: Kontorudlejning – Konference Center - 
Healthcare Center. Disse tre ”ben” skaber stor merværdi for husets mange virksomheder og deres medarbejdere, 
samtidig med det tiltrækker gæster og andre virksomheder til huset. 
 
World Trade Center Ballerup er certificeret af World Trade Centers Association - din garanti for at vi lever op til de 
højeste standarder inden for faciliteter og services.  
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Billedtekst ’Karin Krogh’ 
Kommunikationsekspert og foredragsholder Karin Krogh, LSV Group faciliterer dagen, samt giver inspiration til, 
hvordan man kan accelerere sin personlige og forretningsmæssige succes via netværk. 
 

Billedtekst ’K3R7770-S’  
Få inspiration til at skabe nye kontakter - og vedligeholde de relationer, du allerede har på WTCTRADEDAY17 den 23. 
august i World Trade Center Ballerup. 

 
Billedtekst ’3r3605_S’ 
Arrangementet afsluttes med en netværksfrokost i WTC restauranten. 


