
NETWORKING
COWOCAT COWORKING GAME

Dinàmica a través del joc del cub de Rubik
DIMECRES 1 JULIOL DE 15:00 A 17:00 Sala Networking BizPimes

OBJECTIUS:
 Definir de manera col·laborativa què és el coworking com a nou model de treball i quin valor afegit aporta a

l’emprenedoria.
 Identificar els nous reptes dels espais de coworking.

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Trobada d’emprenedors amb experts especialitzats en temàtiques relacionades amb la gestió empresarial, la
creativitat, la visibilitat de negoci, el finançament, etc. Desprès d’una dinàmica interactiva entre experts i participants,
es comparteixen els resultats de les reflexions en un model ideal de Coworking, i la seva contribució al creixement
dels projectes d’emprenedoria.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Partint de la figura del cub de Rubik i els 9 quadrats de cadascuna de les seves cares, farem 9 temàtiques
relacionades amb el Coworking, liderades per experts dels espais de la xarxa COWOCAT.

1. DESING THINKING
2. CONEIX-TE A TU MATEIX
3. EL TEU MON LES TEVES NORMES
4. CREA LA TEVA MARCA
5. PROJECTA COLABORATIVAMENT
6. ON ETS QUE NO ET VEIG?
7. DISSENYA EL TEU ESPAI DE COWORKING IDEAL. LES TEVES PALANQUES DE CREIXEMENT
8. CO-FINANCIA EL TEU PROJECTE

Seran 9 TAULES amb 9 EXPERTS i 9 PARTICIPANTS per taula. Cada expert exposarà el seu punt de vista amb un
discurs obert i provocador que conclourà amb 6 PREGUNTES per a cada taula temàtica.
La dinàmica del mateix permetrà poder passar per cadascuna de les taules. D’aquesta manera en menys de 2h
s’aconseguiran 486 RESPOSTES al voltant del COWORKING i l’Emprenedoria.

PREMI: Hi haurà un premi pels participants d’una de les taules. 1 mes d’accés a Coworking
(A Barcelona ciutat, un mínim de 2 espais en el mes. Resta de Catalunya a convenir)

ENLLAÇ PER INSCRIPCIÓ http://goo.gl/forms/skx962m6hw

DIRECCIÓ I MODERACIÓ:

Fernando Ozores www.buenaidea.es Miquel Àngel Julià www.nuklee.com


