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10 passos para vencer através de Social Media  
 

A Maquijig já partilhou contigo dicas para o teu sucesso profissional, agora vamos dar-te
armas para venceres no mundo digital. Começamos com “Social Media”!

Métodos e Técnicas de
Negociação 

Agarra esta oportunidade e marca a
diferença em qualquer processo de
negociação. 

Saiba mais

Liderança e Inteligência
emocional

A inteligência emocional é
fundamental na liderança, e tu
podes estar no controlo.

Saiba mais

"Tenho um Cão! O que fazer?"
 

Este é um workshop para todos aqueles que pretendem aprender mais sobre a melhor
forma de educar o seu cachorro ou cão adulto! Quer desejem adoptar ou adquirir um

“cãopanheiro”, ou se são donos de primeira viagem, este é um programa para os amantes
deste pequenos de quatro patas.

Eventos Maquijig…2017
 
Tenho um cão! O que fazer?
5 de Fevereiro de 2017 // das 10:00 às 16:30 // CEM
 
Técnicas de Negociação
Roadshow: 8 de Fevereiro de 2017 // das 19:00 às 21:30 // CEM
Curso de 2 dias: 18 e 25 de Março de 2017 @ das 9:15 às 18:30 // CEM
 
Liderança e inteligência emocional
Roadshow: 8 de Fevereiro de 2017 // das 19:00 às 21:30  // CEM
Curso de 2 dias: 18 e 19 de Março de 2017 @ das 9:15 às 18:30 // CEM  
 
Practitioner PNL & Coaching de Inverno 
5 de Novembro de 2016 // 9:00 – 5 de Março de 2017 @ 19:00  // CEM

 
Open House @ Makerspace
Todas as sextas feiras a partir das 15h // Centro de Empresas Maquijig
 

Em 2017, todas as sextas feiras são dias perfeitos para conhecer o
Centro de Empresas Maquijig! A partir das 15h, esta é a oportunidade
perfeita para nos visitar e sentir a verdadeira essência deste espaço.
Ficamos à sua espera! 

 CENTRO DE EMPRESAS MAQUIJIG - CEM

Parque Industrial das Carrascas, Palmela

Tel.: +351 212 389 110  || Tlm.: +351 960 498 050

www.maquijig.com

Ver mais

Ver mais
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