Makerspace e Maquijig presentes nas
Rotas da Inovação Empresarial dia 28 de
janeiro em Setúbal

O Coworking do Makerspace já faz
parte da plataforma internacional de
coworking COPASS

As Rotas da Inovação Empresarial vão passar por todos
os distritos do nosso país, e a primeira etapa de todas terá
início no dia 28 de janeiro em Setúbal, no Fórum Luísa
Todi. Neste dia, Setúbal irá receber como convidados uma
equipa de especialistas de sucesso empresarial para uma
partilha de conhecimentos e experiências do Mundo
empresarial de grande importância para as empresas e
empreendedores do distrito, que pretendam enriquecer os
seus conhecimentos com a troca de informações e ideias.

A COPASS é uma rede internacional de networking de
espaços de Coworking onde empresas como a Maquijig
podem associar-se para comunicarem os seus serviços
numa plataforma mundial.

Este evento pretende aproximar as micro e as grandes
empresas para a criação de sinergias e para estimular o
empreendedorismo entre empresas, o poder local e as
instituições de ensino superior do distrito de Setúbal.

Como funciona? É simples: sempre que uma empresa
ou empreendedor necessitar de um espaço, ao aceder a
esta rede tem automaticamente ao seu alcance um rol
muito vasto de informação sobre espaços de Coworking
que pode usar. Se o empresário quiser reunir-se em
Palmela para assinar um negocio, ou angariar parceiros,
por exemplo, já sabe que pode contar com o espaço
Centro de Empresas Maquijig.

Saiba mais >>
Saiba mais >>

Makerspace Maquijig visita feira nos Estados Unidos e encontra um grande
exemplo de empreendedorismo: Conheça Maker Ashley Brown

O que tem de tão especial? O pai é bate-chapa e esta maker de apenas 20 anos utiliza o desperdício da chapa para
fazer peças de decoração. O Makerspace Maquijig admirou a dedicação e a criatividade desta jovem em aproveitar os
desperdícios da oficina e o know how do pai para erguer o seu negócio.
Saiba mais >>

Maquijig apoia 2ª Ação de Empreendedorismo Formação e Coaching de Palmela
A Maquijig vai ser parceira da 2ª Ação de Empreendedorismo
Formação e Coaching de Palmela com sessão de esclarecimento
marcada para dia 30 de janeiro e início para 9 de fevereiro.
Desenvolver competências empreendedoras e beneficiar de
formação especializada certificada, assim como desenvolver
conceitos baseados no valor acrescentado que cada projeto constitui
para a sociedade e para o Mercado, amadurecer e testar ideias e
desenhar modelos de negócios são algumas das mais valias desta
Ação de acesso totalmente gratuito!
Em 2014, a Ação de Empreendedorismo Formação e Coaching de
Palmela foi um sucesso e este ano prevê-se um evento tão ou mais
positivo. O ano passado inclusive, depois da formação, houve
empreendedores que abriram estabelecimentos comerciais em
Palmela, dando início ao seu próprio negócio. É por isso um evento
com provas dadas que regressa em 2015 a Palmela.
Saiba mais >>

Testemunho
Jorge Dias: “Maquijig à frente no tempo”
“Estar à frente no tempo é desenvolver o valor do networking e
promover o sentido de pertença a uma comunidade com valores e
interesses semelhantes. O centro de empresas Maquijig é um espaço
onde se fala e procura o sucesso, onde se encontram pessoas que
sabem lidar todos os dias com a mudança e procuram novas formas
de acrescentar valor ao mercado. O seu valor e o das suas
empresas. Num local arejado e espaçoso, encontrei na Maquijig um
tempo diferente, uma energia motivadora e soluções para potenciar o
negócio. O mundo das possibilidades existe se o procurarmos e se
estivermos disponíveis. E aqui conhecemos profissionais de todas as
áreas, da indústria dos produtos à indústria dos serviços. Pessoas
diferentes, mas movidas por uma mesma perspetiva: atingir
objetivos. Descobri o Centro de Empresas Maquijig, o Mário e a Rita
Sampaio, quando criei a minha própria marca, a JD Communication,
há cerca de dois anos, e este contacto permanente tem reforçado a
ideia de que a crise é um mundo de oportunidades, desde que nelas
estejamos focalizados.

Jorge Dias, CEO da JD Communication
(membro Maquijig) e presidente da
Toastmasters Barreiro

Conheça os nossos próximos eventos
janeiro / fevereiro 2015
Open House @ Makerspace
23 de janeiro – 15h
Reunião de Empresários AEPACTIV
28 de janeiro – 19h00 às 20h30 // Apresentação Rita Sampaio - Centro de Empresas Maquijig: “O movimento dos
Makers”
Open House @ Makerspace
30 de janeiro – 15h
Jantar Solidário Lions Clube Palmela
06 de fevereiro – 20h // Centro Social de Palmela
Open House @ Makerspace
06 de fevereiro – 15h
Workshop de iniciação à Impressão 3D
07 de fevereiro – 10h às 13h // 15h às 19h (7horas)
Neste workshop pretende-se preparar o utilizador para a criação de um modelo 3D de raiz ou a partir de uma imagem 2D,
e posterior preparação, tanto do modelo como da impressora, para impressão.
Reunião de Empresários AEPACTIV
11 de fevereiro – 19h // Apresentação Fernando Fernandes / Weplant - Centro de Empresas Maquijig
Open House @ Makerspace
13 de fevereiro – 15h
Open House @ Makerspace
20 de fevereiro – 15h
Workshop Fotografia com modelo
21 de fevereiro – 10h às 18h // Makerspace Maquijig
Mais informações brevemente em www.makerspace.pt
Reunião de Empresários AEPACTIV
25 de fevereiro – 19h // Apresentação de Ricardo Barreto / Arte Piscinas - Centro de Empresas Maquijig
Open House @ Makerspace
27 de fevereiro – 15h
Veja todos os eventos aqui
Veja ainda a nossa galeria de workshops, formações e eventos aqui

Lembre-se:
Todas as sextas-feiras, a partir das 15h, temos Open House Meet Up no Makerspace.
Saiba mais >>
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