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Um evento que definitivamente deu que
falar: Económico TV e TSF entrevistam
Rita Sampaio

Ainda tem dúvidas sobre o Makerspace
ser o novo conceito de
empreendedorismo mundial? A revista
digital Bons Negócios não!

Ouça a entrevista à TSF, programa “Negócios e Empresas”
(do minuto 1,34’ ao 2,54’), aqui >>

Não podemos falar de empreendedorismo em Portugal sem
falar de Makers, pelo menos a partir de agora.

Veja a entrevista ao Económico TV, na rúbrica
“Empreendedores”, aqui >>

Leia o artigo na íntegra aqui >>

1 Feira, 3 dias e muitos workshops de valor

Era uma vez...
Um conjunto de empresas empreendedoras do distrito de Setúbal que se uniram em prol de um bem maior: Apresentar,
através de um Market Place, empresas de diversos setores de atividade, do distrito de Setúbal; Estimular a criação de novos
negócios e difundir o empreendedorismo como um estilo de vida; Promover e fortalecer as micro e pequenas empresas;
Potenciar o Networking entre empresários e empreendedores; Divulgar empresas do distrito de Setúbal e envolver a
comunidade local.
Conheça todos os workshops e contacte com os oradores. Disponibilidade para reuniões e novas ideais de negócios não
faltam! Não falte você também e junte-se ao Movimento Makerspace Maquijig!
Saiba mais >>

Já abriu...chama-se Open House Meet
Up e acontece todas as sextas-feiras às
15h, no Makerspace Maquijig

O que dizem os media sobre nós…

Realiza-se todas as sextas-feiras, a partir das 15 horas, e
destina-se a membros e visitantes. Trata-se de uma
oportunidade para os visitantes conhecerem o
Makerspace, o seu modo de funcionamento, e inclusive
trocarem conhecimentos, experiências e novas ideias de
negócio.

Os meios de comunicação social não ficaram imunes à
Primeira Feira de Empreendedorismo do Distrito de
Setúbal e com a ajuda da EDC, o nosso Communication
Partner, o clipping mostra o sucesso deste projeto
empreendedor.

Visite-nos, não há desculpas, se não puder comparecer
numa sexta-feira, tem muitas mais para usufruir…aliás:
Todas!

Para além da TSF e do Económico TV, vários foram os
meios que difundiram o que de melhor se faz em
Palmela.
Saiba mais

Para mais informações sobre este evento e outros que
brevemente terão lugar no Makerspace, clique aqui.
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