E ikö vies ti näy kunnolla? Klikkaa täs tä

GLOBEX – KANVEESISTA
SELVIYTYMISKAMPPAILUUN
Vuonna 2020 kaikki muuttui – ja niin muutuimme mekin.
Elimme käännekohdas s a aivan kuten nyrkkeilijä
kanvees is s a – onko mats i ohi vai nous taanko ylös ja
jatketaan? Globex nous i.

Se mikä tammikuus s a 2020 alkoi heikkoina s ignaaleina,
vahvis tui kevään alus s a. Koronapandemia pys äytti kaikki
tapahtumat. Viimeis en yleis ötapahtuman
järjes timme 11.3.2020 Tampere-talos s a. Siitä eteenpäin
kaikki s ovitut tapahtumat peruttiin yks i tois ens a jälkeen.
Globex alkoi välittömäs ti toteuttaa tapahtumia ja koulutuks ia
verkos s a. Yhdes s ä yhteis työkumppaneiden kans s a
polkais imme webinaarit ja lives triimauks et käyntiin.
Omas ta MiniMove-koulutuks es tamme teimme kätevän
videovers ion. Lis äks i päätimme kehittää oman
virtuaalialus tan netis s ä järjes tettäville tapahtumille.
Näin s aatiin näytteilleas ettajat ja kävijät kohtaamaan
tois ens a aivan uudella ja turvallis ella tavalla.
Ens immäis en virtuaalis en tapahtuman järjes timme
lokakuus s a 2020 – vain puolis en vuotta kanvees is s a
käynnin jälkeen. Virtuaalialus tamme on herättänyt
kiinnos tus ta ja innos tus ta myös muiden
tapahtumajärjes täjien ja toimijoiden kes kuudes s a.

Yrityselämä elää, muuttaa muotoaan ja vauhtiaan.
Globexin tarina on tästä loistava esimerkki
- Kanveesista Selviytymiskamppailuun!

Lue lisää >
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Kiinnostuitko?
OTA YHTEYTTÄ
Globex Oy
Pekka Kokko, markkinointipäällikkö
puh. 040 500 4656, pekka.kokko@globex.fi

Globex Oy on vuonna 1982 perustettu suomalaisyritys, joka on toteuttanut

satoja koulutus- ja näyttelytapahtumia - niin omia
kuin asiakkaidemmekin toimeksiantoja. Asiakkaitamme ovat mm. kunnat, liitot ja
eri organisaatiot. Vahvuutenamme on tapahtumien kokonaishallinta suunnittelusta
toteutukseen sekä verkossa että fyysisesti paikan päällä.

Tapahtumien tekijä
globex.fi
kehittyvavanhustyo.fi
minimove.fi
varhaiskasvattaja.fi
varhaiskasvatusmessut.net

Laadukasta koulutusta edullisesti

Globex Oy • www.globex.fi • info@globex.fi
Osoitelähde: Globex Oy asiakasrekisteri
Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen tilauksen, klikkaa tästä.
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