
COWO: meetmaps
NETWORKING EN XARXA

COWO:Meetmaps és crea dins del BIZbarcelona 2015 com un potent espai interactiu i visual, per
connectar a totes els professionals que volen oferir o trobar oportunitats de talent durant el saló
(coworkers, creatius, makers, micro, petites i mitjanes empreses) .
Des de l'Smartphone i en un click, tothom s'uneix per donar-se visibilitat i no perdre cap oportunitat.
En qualsevol moment podràs saber o recordar “qui es qui” d'una manera visual i “friendly” per
aconseguir contactes de qualitat.
Un projecte Cowocat / Meetmaps per millorar la experiència de networking i fer que totes les
persones que participeu al BIZ us podeu mantenir en contacte durant i després del event.

Uneix-te, dóna’t visibilitat i contacte amb tots a través d'aquest link:

www.meetmaps.com/join/bizcowocat

També podeu entrar al web de meetmaps (www.meetmaps.com) i buscar l’esdeveniment #Bizcowocat
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