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Cool Hunters:
saiba qual a sua importância para o marketing

O termo cool hunting surgiu nos anos 90, onde a sua principal função passa pela
observação das pessoas e do mundo com o objetivo de definir novas tendências.

Conheça as vantagens e a importância desta função.

Lions Young Makers – Um projeto
educativo

Surgiu com o intuito de dar aos
jovens a oportunidade para
desenvolver novas competências,
com o objetivo de inspirar à criação
– Makers - e não ao consumo.

Saiba mais

Networking - A importância da
rede de contactos

A palavra networking tem origem
inglesa, que significa a arte de
construir, cultivar e ampliar a sua
rede de relacionamentos tanto a
nível pessoal como profissional. 

Saiba mais

A Fábrica Moderna 
 

Muito mais do que um laboratório de fabricação digital.

Eventos Maquijig…2017
 
Certificação Internacional de PLN e Coaching
Início Março 31  // Sextas: 14h30-19h30  -  Sábados e Domingos: 9h15-19h // CEM
 
Sessões de Fitness
Todas as próximas 5ªF  // 18h30 // CEM  
 
Sessão “Bem Estar” – Nutrição Inteligente para a pele
8 de Abril 2017 // 16h30 // CEM  
 
Workshop “Nutrição Desportiva”
29 de Abril 2017 // 16h30 // 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

A mensagem que acabou de receber é um e-mail informativo do website Maquijig, 
não devendo ser considerado como SPAM.

De acordo com o Artº. 22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi incluído na nossa
lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da mesma, clique aqui e introduza o

seu e-mail.

Ver mais

Saiba mais
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