Espai Coworking Manlleu

Activitats

setembre-desembre
Durant els últims mesos de 2017 el Lab Espai Coworking Manlleu organitza
una sèrie d’activitats vinculades al món empresarial a les quals us animem a participar.

#Comunitat Lab Dijous 17h
Trobades entre empreses, professionals i ciutadania en
un ambient informal i acompanyat d’un tast de producte
d’empreses locals. L’objectiu és compartir realitats,
reptes i oportunitats.

14 / 09

Tornem de vacances.
Propòsits per al nou curs.

21/ 09

Crowdfunding: el micromecenatge
com a oportunitat.

05 /10

Com afecten els valors
al teu negoci?

Enric Bastardas

Companyia Cervesera del Montseny

Llorenç Martín

19 /10

La fotografia en el nostre negoci.

09 /11

Com podem expandir el nostre negoci
local sense perdre la proximitat?

30 /11

Quin camí està seguint la meva
empresa i com l'estic liderant?

14 /12

Relació empresa - administració.
El cas del vi com a exemple.

21/12

Brindis i trobada informal
per acabar l’any!

Xevi Vilaregut

Tot cursos

Dolors Sánchez

Josep Maria Cuscó

#Dialegs
Lab Dimarts
`
(en horaris adaptats als diferents col·lectius)

Trobades sectorials per aconseguir contactes, afavorir
relacions i establir punts de col·laboració entre empreses
d’un mateix col·lectiu i territori. On són les fronteres entre
competència, col·laboració i cooperació?

12 / 09
03 /10
24 /10
07/11
28 /11

Cansaladeries i restauració
Disseny gràfic
Moda i comerç local
Sector cultural
Fotografia

#Formacio´ i jornades
empresarials
El Lab segueix acollint la formació local o comarcal
organitzada pel Servei d’Empresa de l’OPE Manlleu.
Consulteu tota l’oferta d’activitats al blog del Lab:
www.labmanlleu.wordpress.com

#Recursos Lab
El personal del Lab ofereix petites accions formatives sobre
temes TIC (gestió web, xarxes socials, eines al núvol,
comunicació...), economia social i recursos a
l’emprenedoria. Tallers de curta durada que s’aniran
publicant al blog a mesura que es programin.

#Lab obert
El Lab també és el punt d’emprenedoria i d’empresa de
l’OPE Manlleu. Com a tal, volem donar resposta a
necessitats i interessos del món empresarial.
Tens dubtes sobre algun tema específic?
Vols presentar els teus productes o serveis?
Necessites reunir-te amb algun
col·lectiu concret?
Vols venir a treballar
el teu pla d’empresa
amb el nostre suport?
Posa’t en contacte
amb nosaltres i buscarem
la manera de fer-ho.

Espai Coworking
lab@manlleu.cat

Prior Tarafa, 11 Manlleu
T 93 782 71 61

Empreses col·laboradores del LabManlleu: Pilster, Sambucus, Cafès Novell, La botiga de la fruita-Musachs, El Serradet de Barneres, entre d’altres.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

