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Entrevista Startup Magazine

Já conhecem a Startup Magazine? Esta revista é dedicada ao mundo do
empreendedorismo e foi criada pela Sara de Praetere. Este mês partilhamos

uma história cheia de conquistas, mas também algumas dicas especiais.

Os “The Inventors” chegam ao
Makerspace 

Qualquer pessoa pode desenvolver
um produto e tornar-se num
verdadeiro empreendedor, com o
The Inventors 

 

Ver mais

Oportunidade Exclusiva!

Tem o sonho de ir num passeio de
balão? O Centro de Motivação
ajuda-o voar mais alto!

 

Ver mais

Sugestão de Leitura - Um livro
que qualquer gestor deveria ter!

“Business Growth Levers: 100
Challenges You Can Turn Into
Opportunities”, de Clara Noble e
Ray Noble!

 

Ver mais

Oito.Um nasce na Maquijig

A Clothing Concept apresenta a
Oito.Um, uma nova marca de
vestuário desportivo!

 

Ver mais

Workshops no Markerspace.

Os Workshops do Makerspace continuam em 2016, com temas inovadores e
criativos. Este é espaço colaborativo em que a criatividade e inovação são a

essência de cada dia.

Eventos Maquijig…fevereiro a março 2016
  
Work Performance: Revenue Management
26 de fevereiro (sexta feira) // 18h00 às 20h00 // CEM
Valor: 15€
Saiba mais
 
Workshop Gestão de Confiltos
27 de fevereiro (sábado) // 10h00 às 17h00  // CEM
Valor: 30€
Saiba mais
 
Workshop de Costura Criativa - Vamos fazer uma Clutch!
27 de fevereiro (sábado) // 10h00 às 13h30 // CEM
Valor: 12€
Saiba mais
 
Carro que segue a luz by The Inventors @ Makerspace
5 de março (sábado) // 10h00 às 12h30 // CEM
Valor: 30€
Saiba mais
 
Workshop Um dia com liderança
12 de março (sábado) // 10h00 às 18h00 // CEM
Valor: 40€
Saiba mais
 
Workshop Boas Práticas para atendimento ao cliente
12 de março (sábado) // 10h00 às 17h00 // CEM
Valor: 30€
Saiba mais
 
Workshop de costura criativa – Avental Vintage
12 de março (sábado) // 14h30 às 18h00 // CEM
Valor: 12€
Saiba mais
 
Animação Stop Motion by The Inventors @ Makerspace
19 de março (sábado) // 10h00 às 12h30 // CEM
Valor: 29€
Saiba mais
 
Open House @ Makerspace
Todas as sextas feiras a partir das 15h // Centro de Empresas Maquijig
 
 
Todas as sextas feiras a partir das 15h, esta é a oportunidade perfeita
para conhecer o Centro de Empresas Maquijig e sentir a verdadeira
essência deste espaço. 

 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

http://www.maquijig.com/newsletters/2016/fevereiro/
file:///Volumes/ARQUIVO/Maquijig/2016/Newsletter/fevereiro/emailling/index.html#
http://www.maquijig.com/os-the-inventors-chegam-ao-makerspace/
http://www.maquijig.com/viagem-de-balao-com-o-centro-de-motivacao/
http://www.maquijig.com/sugestao-de-leitura-business-growth-levers-100-challenges-you-can-turn-into-opportunities/
http://www.maquijig.com/oito-um-nasce-na-maquijig/
http://www.maquijig.com/workshops-do-markerspace-maquijig/
http://www.maquijig.com/event/work-performance-revenue-management/
http://www.maquijig.com/event/work-performance-revenue-management/
http://www.maquijig.com/event/workshop-gestao-de-conflitos/
http://www.maquijig.com/event/workshop-gestao-de-conflitos/
http://www.maquijig.com/event/workshop-de-costura-criativa-vamos-fazer-uma-clutch/
http://www.maquijig.com/event/workshop-de-costura-criativa-vamos-fazer-uma-clutch/
http://www.maquijig.com/event/carro-que-segue-a-luz-by-the-inventors/
http://www.maquijig.com/event/carro-que-segue-a-luz-by-the-inventors/
http://www.maquijig.com/event/workshop-um-dia-com-lideranca/
http://www.maquijig.com/event/workshop-um-dia-com-lideranca/
http://www.maquijig.com/event/workshop-boas-praticas-para-atendimento-ao-cliente/
http://www.maquijig.com/event/workshop-boas-praticas-para-atendimento-ao-cliente/
http://www.maquijig.com/event/workshop-de-costura-criativa-avental-vintage/
http://www.maquijig.com/event/workshop-de-costura-criativa-avental-vintage/
http://www.maquijig.com/event/animacao-stop-motion-by-the-inventors-makerspace/
http://www.maquijig.com/event/animacao-stop-motion-by-the-inventors-makerspace/
http://www.maquijig.com/event/open-house-makerspace-14/?instance_id=1991
http://www.maquijig.com/
https://www.facebook.com/Maquijig
https://www.linkedin.com/company/2938699?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A2938699%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1447968588252%2Ctas%3Amaquijig%20
https://twitter.com/Maquijig
https://www.youtube.com/user/Maquijig
http://www.maquijig.com/entrevista-com-sara-de-praetere-fundadora-da-startup-magazine/

