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Bordados Jovem apostou na
Internet e já exporta para vários
países.

 

Nova área de negócio “Maker
Space Maquijig”: o que é, que tipo
de negócios abrange e a quem se
destina?

 

   

 

Patrícia Costa, educadora de infância, de 27 anos e
moradora em Lixa, Felgueiras, tinha desde há muito um
hobby: bordados. Bisneta de bordadeiras, o “bichinho”
esteve com ela desde tenra idade, mas foi em 2011 que
decidiu dar asas ao seu empreendedorismo e criar a sua
empresa de bordados que promoveu na Internet e
atualmente encontra-se a exportar os seus produtos para
vários países.

Saiba mais >>

 

Os Maker Space são espaços tipo “oficina” onde se
encontram instaladas as mais  variadas máquinas de
produção, essencialmente máquinas CNC e onde as
pequenas empresas vão executar elas próprias os seus
produtos para venda no mercado, nomeadamente
protótipos de peças (neste caso as grandes empresas são
presença habitual). O Makers Maquijig está em
desenvolvimento/implementação e vai funcionar no
CEM - Centro de Empresas Maquijig,  Armazém 1.
 
Saiba mais >>

 

 

O Coaching e o poder das perguntas
“Diana, o Mestre e a Mudança”, um livro 
de Jorge Dias – JD Communication

Jorge Dias, CEO da JD Communication, é membro Maquijig e vai
apresentar oficialmente o seu livro “O Coaching e o poder das perguntas”
em maio, no Centro de Empresas Maquijig.

«Diana, o Mestre e a Mudança» é um livro de Coaching. Uma história
baseada na realidade das sessões. Através de uma conversa entre duas
personagens, esta obra reproduz uma sessão de coaching completa,
explica o valor desta metodologia transformadora, aponta a diferença
entre coaching e outras áreas, como a consultoria, reproduz a força do
diálogo interno no processo de evolução, disponibiliza exercícios, testes e
a estrutura do coaching.

Não falte a esta sessão de lançamento dia 6 de maio às 19h no CEM e
aproveite para questionar diretamente o autor sobre esta temática
emergente da sociedade moderna.

Inscreva-se já!

Saiba mais >>
 

Maquijig apresenta-lhe 5 aplicações
para ajudar a organizar o seu
trabalho

Agora a falta de tempo para organizar o seu
trabalho ficou muito mais facilitada. Estamos
na Era dos smartphone e dos tablets, e toda
esta mobilidade transformou o nosso dia a dia,
a organização do nosso trabalho e da nossa
vida pessoal, parecendo que muitas vezes já
não existe uma linha que os separa. Então
como usar esta ténue linha para organizarmos
o nosso tempo de forma mais inteligente e
construtiva tanto ao nível dos negócios, como
da vida social? A Maquijig pesquisou no
mercado algumas aplicações para ajudar
numa melhor gestão do tempo, esse
precioso ativo das nossas vidas.

Saiba mais>>

 

 

WORKSHOPS DO MÊS DE ABRIL E MAIO

Worshop Anny@Home 
29 de abril das 18h30 às 19h30  | Centro de Empresas Maquijig
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Auditorias Internas (FrontWave Consulting)
22, 23 e 24 de abril e 2 maio | Centro de Empresas Maquijig
________________________________________________________________________________________

Lançamento livro Jorge Dias
06 de maio pelas 19h00 | Centro de Empresas Maquijig
_________________________________________________________________________________________

Formação Aromaterapia
10 de maio | Centro de Empresas Maquijig
________________________________________________________________________________________

Workshop frontwave ISO 17020
13 de maio | Centro de Empresas Maquijig
_________________________________________________________________________________________

Toastmasters Empreendedores 
24 de maio | Centro de Empresas Maquijig

Saiba mais aqui e fique a par da nossa agenda de eventos e workshops >>

 

 Os ingredientes secretos da motivação, segundo o livro “O comprimido da liderança” de Ken Blanchard e Marc Muchnick. 
Editora: Gestão Plus  

 

2 – O lucro é a recompensa que o líder recebe por cuidar
dos clientes e por criar um ambiente motivador para os

colaboradores  
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