
COWOCAT-Mundo Franquicia, FRANCHISE MARKET PLACE
DIMECRES 1 JULIOL  DE 13:00 A 15:00 Sala Mercat de Treball
La franquicia com a sistema de creixement. Emprenedors, freelance o empreses amb models de negoci probats es troben amb
franquiciadors. http://bit.ly/1CsSyOU

COWOCAT Coworking Game: DINÀMICA A TRAVÉS JOC DEL RUBIC
DIMECRES 1 JULIOL DE 15:00 A 17:00 Sala Networking BizPimes
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.
http://bit.ly/1Gq5s1Z

WORKING TRENDS: ESCENARIS DE FUTUR
DIJOUS 2 JULIOL  DE 16:00 A 17:00
Tendències de treball i escenaris de futur en la societat que ja tenim al nostre entorn. Models de desenvolupament econòmic,
acadèmic, social i de territori on el coworking aporta valors, innovació, creativitat i capacitat de risc.
Participants:
Ricard Faura – Administració / Daniel Furlan – Pime-Universitats / Ricard Giménez – Centre Tecnològic
Yolanda Triviño – Valkiria Hub /  Albert Pujol – Cowocat Rural
Moderardor: Jordi Silvente – Cowocat
http://bit.ly/1BQH11l
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10:00 Fiscal / laboral per coworkers:
10 consells que no et voldries perdre.
Per

Bellavista ens ajudarà a posar en comú inquietuds i necessitats dels
coworkers en les seves diferents formes legals i d’activitats.

12:00 PALIKEA  COWOCAT
Coworkers i emprenedors poden mostrar els seus projectes, idees, o els
seus “business”. Amb presentacions curtes, senzilles i informals. Tens 10
imatges x 20” de “palike” per a cada una. Apunta’t a:
http://www.cowocat.cat/palikea/

16:00 Taller amb LEGO Serius Play
Metodologia innovadora que través la construcció amb peces de Lego
permet trobar solucions creatives a els reptes de les organitzacions.
Presentat i dirigit per TIC LAUDE. http://bit.ly/1e5vPCK

17:00 Emprendre en SINGULARS
Barcelona #Singular Entrepreneurs neix de la #Universitat. A partir de
coneixements diversos i complementaris, #talent i enriquits amb les
experiències de vida dels seus membres. Experiècies úniques, sempre
singulars.

10:00 Fiscal per gestors d’espais de coworkings:
10 consells que no volem perdre.
Per

Bellavista ens ajudarà a posar en comú inquietuds i necessitats dels gestors
de coworking i l’activitat.

11:00 COWORKING GLOBAL
Taula rodona on farem un recorregut del concepte coworking arreu de la
resta d’europa i el mon.

Participants: Manuel Zea, Coworking Spain
Daniel Quilez, Welance
Anne-Paule Béïs, Coworking Pyrinées

13:00 Oportunitats PIMES: Innovació i serveis.
Coworking a la gran empresa: Innovació corporativa
Coworking externalitzat: Universitat Gimbernat

15:00 LEGO Serius Play per TIC Laude
http://bit.ly/1e5vPCK

17:00 PALIKEA  COWOCAT

PROGRAMACIÓ STAND COWOCAT al BIZBarcelona

DIA 1/JULIOL/2015 DIA 2/JULIOL/2015
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