Coworking
i creixement
Visita al CREC
El coworking, a més de reduir despeses,
facilita la pertinença a una comunitat de
persones obertes a col·laborar
intercanviant idees, projectes i
coneixement. Hi recorren professionals de
diferents àrees, autònoms, emprenedors i
empresaris que comparteixen un mateix
espai per a treballar als seus propis
projectes.
A tota Europa hi ha tants espais de
coworking com incubadores i centres
d’innovació. Aquests espais s’estenen
arreu fruit de nous models i noves
expectatives en els negocis i en la societat:
Ja n’hi ha més de 1.500 a tot el planeta.
Les institucions i les empreses comencen a
veure en el coworking una font
d’inspiració per a practicar noves fórmules
de treball, innovació i col·laboració.

Barcelona, 25 de Maig, 2016
Trobada de socis
Coneixement i networking
pels professionals dedicats al públic infantil

El CREC es defineix com un lloc on fer i fer
créixer la teva feina, un espai de treball en
un ambient agradable i familiar on
compartir experiències i projectes amb
altres professionals.
Sabem que els professionals amb
objectius compartits, treballant a prop,
troben oportunitats per a millorar les
seves propostes, innovar i créixer.

Com pot ajudar el coworking
al meu negoci?
En aquesta trobada podreu:
 Visitar un espai destacat de coworking.
 Conèixer casos d’èxit de coworkers en
aquest ecosistema.
 Debatre sobre l’aplicació del coworking
a tota mena d’empreses.

Programa
16:30h
17:00h
17:30h
18:00h
18:30h

- Benvinguda i visita al CREC
- La visió de Lleuresport. El projecte CREC: inici, desenvolupament i futur.
- Casos d’èxit al CREC
- Debat: com pot ajudar el coworking al meu negoci
- Final de la sessió

Adreçat a
Directors generals i de departament que
vulguin trobar nous inputs pels seus
equips.
Empresaris i directius que valorin el
Coworking com a fórmula de treball.

Inscripció




info@kids-cluster.com
Accés exclusivament per invitació de
KID’S CLUSTER®
Preu: sense càrrec

On i quan
C/ Blesa 27
08004 – Barcelona
Al Poble Sec molt a prop de
metro Paral·lel
http://crec.cc/

Dimecres, 25/05/2016
de 16:30h a 18:30h

