3 empresas Portuguesas na lista das 100
melhores empresas para trabalhar na
Europa da Great Place to Work e ainda 9
reconhecidas

Feira de Empreendedorismo do
distrito de Setúbal vai ter lugar
em setembro no CEM

As empresas portuguesas estão de parabéns! Porque
acreditamos no potencial que as nossas empresas
nacionais têm e porque não apenas as multinacionais
conseguem estes feitos, como também as PME, a Maquijig
apresenta este caso de sucesso de três empresas nacionais
que se destacaram neste estudo conceituado e mais 9
organizações portuguesas que foram também elas
reconhecidas.

A Maquijig vai lançar a primeira Feira de Empreendedorismo
de Setúbal que vai ter lugar no Centro de Empresas
Maquijig, nos dias 18, 19 e 20 de setembro (quinta-feira,
sexta-feira e sábado). Através desta iniciativa, a Maqujig
pretende estimular a criação de novos negócios e difundir o
empreendedorismo e fazer com que as Micro e Pequenas
Empresas se promovam em conjunto com grandes
empresas. A Feira de Empreendedorismo pretende ser um
local de partilha de boas práticas empresariais.

Saiba mais >
Saiba mais >

Este mês de maio queremos destacar dois workshops de grande valor
para empresas e empreendedores:

O Workshop PME Digital do qual a Maquijig é parceira e que vai acontecer dia 27 de maio às 14h no Auditório da Biblioteca
Municipal do Pinhal Novo e o Workshop Marketing Pessoal “Transforme-se numa Marca de Sucesso” que vai ter lugar
dia 29 de maio às 17h no CEM.

Saiba mais >

Entrevista
3 perguntas a Joana Rosário da ACERVO
O que o levou a escolher a Maquijig para sediar a sua empresa?
Foram vários os fatores que nos fizeram sediar a Acervo no CEM, entre eles a
localização, o dinamismo e a possibilidade de contacto com outras empresas
e empreendedores.
Que mais valias o espaço CEM oferece que as restantes incubadoras de
empresas não conseguem oferecer?
Considero que o dinamismo, a proximidade e a utilização de plataformas de
contacto, como o networking, são uma mais valia que o CEM possibilita aos
seus associados.
Descreva a Maquijig em 3 palavras
Dinamismo, Proatividade, Trabalho

Novos Membros Networking
e Clientes Maquijig

Agenda de eventos/formações

Em maio a Maquijig reúne orgulhosamente uma mão cheia de
novos membros.

• Sessão Toastmasters Empreendedores
24 de Maio - 15h às 16h - Centro de Empresas Maquijig

São 5 as novas empresas que se renderam às vantagens do
Centro de Empresas Maquijig. Temos o prazer de apresentar
cada novo membro e a sua área de atuação, disponibilizando
os seus contactos para empresas interessadas nos seus
serviços ou até mesmo para pedido de informações:

• Workshop PME Digital
27 de Maio - às 14h - Auditório da Biblioteca Municipal
de Pinhal Novo

• Koser
Consultoria Internacional de Negócios/ Internacionalização/
Promotora e Criadora da Joint-Venture Trusting
• Salemo e Merca
Concepção e Fabrico de Equipamentos, Metálicos para
Industria Electrica, Electronica, Telecomunicações e para o
Sector da Construção
• Trazcarnes
Logística e Armazenamento frigorifico
• João Neto AC
Sistemas de Ar Condicionado – Sistemas Solares
• K-med XXI
Serviços internos de Saúde Ocupacional, Segurança no
Trabalho, Formação HACCP e Controlo de Pragas
Conheça todos os membros Maquijig aqui.
E veja as vantagens que cada membro usufrui!

|| CENTRO DE EMPRESAS MAQUIJIG - CEM
Parque Industrial das Carrascas, Palmela
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www.maquijig.com

• Workshop Marketing Pessoal
29 de Maio - às 17h - Centro de Empresas Maquijig
• Workshop O Corpo que fala
12 de Junho - das 17h15 às 19h45 - Centro de
Empresas Maquijig
A informação sobre os eventos está disponível no site do
Centro de Escritórios Maquijig.
Mais informações brevemente no nosso Facebook e no
seu e-mail.

