
Pack Innovació Oficines

Espais per viure, treballar i gaudir

La innovació
dels espais

genera valor
a les empreses



Integrar la innovació com a concepte renovador de l’espai de treball a les oficines és apostar per la creació de valor.

Aplicar la innovació als espais vol dir dissenyar i equipar oficines per fomentar l’intercanvi i la generació d’idees, per 
atraure i retenir talent i sobretot per incrementar la productivitat dels treballadors, ja que apostem pel seu benestar.

Les oficines han de ser autèntics espais de creació, amb una connectivitat optimitzada que permeti l’accés a la 
tecnologia des de qualsevol punt i en qualsevol moment.

A més, per a ser diferencials, cal que els espais expressin els valors i la identitat de marca de l’empresa.

iSmart Office
Cultura d’innovació i col·laboració
Espais que fomenten la curiositat i l’experimentació.

 Espais CoWorking: metamorfosi dels espais comuns per convertir-los en espais de coworking. Són open 
   space i transformen les relacions entre persones amb la visió de compartir coneixement i crear valors.

 Espais Multifuncionals: Espais d’innovació que fomenten la creativitat compartida, faciliten la concentració 
   i afavoreixen la resolució dels projectes.

 Espais WorkCafè: espais de reunió i distensió que milloren les relacions personals i laborals perquè 
   fomenten les interrelacions socials. Facilita les reunions informals i la col·laboració entre persones.
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iOne
Treball i concentració lliure de sorolls i distraccions

 Espais de treball reduït per prendre decisions, fomentar el benestar emocional i el retorn a interactuar amb    
   els altres. Acceleren la inspiració i la innovació.

 Connectivitat i accés a la tecnologia (connexió local/global): Les necessitats diferents requereixen 
   instal·lacions diferenciades que cal pensar i planificar.

 Concentració i creativitat: Minimitzar el soroll amb l’ús de materials fono absorbents permet treballar en 
   espais compartits que faciliten la concentració i la presa de decisions.

 Confort (ergonomia i confort ambiental): Espais on es combina el disseny i la funcionalitat per obtenir un 
   òptim confort ambiental. L’equipament ergonòmic potencia una millor experiència de treball.
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Per contractar  
el Programa 

truca al 
93 474 40 66

Beneficis
El Pack Innovació Oficines aporta grans beneficis a les oficines de les empreses que creuen en una nova 
manera de treballar.

 Potencia el confort, la productivitat i la innovació
 Genera valor perquè fa que les oficines siguin espais de creació
 Permet atraure i retenir el talent
 Millora la concentració i la creativitat
 Optimitza el rendiment dels treballadors al potenciar el seu benestar
 Expressa els valors de l’empresa i la identitat de marca
 Integra les noves tecnologies i la connectivitat a tots els espais
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