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Moreleads e o Marketing Digital
O Marketing Digital é uma das componentes mais importantes para uma empresa nos
dias que correm. Fique a conhecer mais sobre o projeto da Moreleads.

Ver mais

E-Tech Portugal com o apoio da
Maquijig

Maquijig apoia Lean Summit
Portugal 2017

“A indústria 4.0 e a internet das
coisas” debatidos no próximo mês
de Maio. Já na 2ª edição, a E-TECH
concretiza mais um evento
tecnológico.

30, 31 de maio e 1 de junho, um
evento de 3 dias repletos de
oportunidades de aprendizagem,
dentro da temática da produtividade
Lean Academy Portugal.

Saiba mais

Saiba mais

Espaços Cowork e Hubs criativos – O futuro nas redes de trabalho
Em empresas cuja presença no escritório não é obrigatória, os espaços de coworking ou
Hubs criativos são boas soluções.

Saiba porquê

Eventos Maquijig…2017
Liderança e Inteligência Emocional - 16 horas
Fins-de-semana 13 e 14 de Maio // 23 e 24 de Setembro // 1 e 2 de Dezembro // CEM
Roadshow Contabilidade&Finanças e Consultoria de Gestão e Benchmarking
17 de Maio @ das 19h às 20.30 horas // 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!
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