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Espais d’innovació i motivació
Disposar d’espais motivadors que fomentin la innovació i la creativitat és fonamental a l’hora d’atraure  
i retenir el talent.

Per aconseguir millorar el rendiment i la productivitat cal posar a les persones al centre i generar benestar  
per fomentar un bon ambient d’equip i treballar confortablement.

Per fer-ho possible és necessari crear espais que fomentin la creativitat i permetin aplicar noves metodologies  
com el Design Thinking, el Thinking Based Learning o el hotdesking.

Metodologia creativa
Incorporar la innovació a través d’espais és una de les claus per retenir el talent i fomentar-lo.

Espais oberts i polivalents, amb un alt grau de confort, amb connectivitat absoluta i un contacte directe  
amb la natura és la millor fórmula per aconseguir-ho.

Equipem espais creatius i innovadors amb mobiliari funcional i ergonòmic que genera benestar  
i fa augmentar la productivitat. 

El disseny dels espais  
ha de generar benestar  
i integrar la innovació i  
la creativitat per activar  
i retenir el talent. 



Punts clau per generar espais creatius i innovadors
•	Confort en grau òptim: optimització de la llum, la temperatura, l’acústica i l’ergonomia del mobiliari  

amb l’objectiu d’aconseguir un espai agradable i relaxat que incorpora elements de disseny i garanteix  
la comoditat, la concentració i la comunicació entre les persones.

•	Estructures multifuncionals: espais oberts i polivalents que afavoreixen la creativitat i el treball en equip,  
on	el	coneixement	flueix	cap	a	tota	l’organització	per	estimular	el	pensament	creatiu	amb	la	llibertat	 
d’escollir on i quan trobar els moments d’inspiració.

•	Connectivitat absoluta i tecnologia de processos: eines i tecnologia que dinamitza la participació  
i augmenta la creativitat (pissarres, pantalles, projectors, panells mòbils, dispositius, etc.). Els elements  
de visualització ajuden a aplicar metodologies innovadores per compartir i comprendre millor les idees,  
millorar	els	processos	de	treball	i	fer	els	equips	més	eficients.

•	Contacte directe amb la natura:	espais	nets	que	incorporen	la	vegetació	per	aprofitar	les	propietats	 
de les plantes, per reduir la concentració de CO2	i	filtren	de	forma	efectiva	l’aire	per	purificar-lo.	

Equipament metodologies innovadores 
•	Mobiliari específic que acompanya a les noves formes de treball.
•	Taules i tamborets	flexibles,	adaptables	a	la	forma	de	treball	tant	de	peu	com	assegut.
•	Sistemes de protecció solar que milloren el confort i faciliten la concentració.
•	Implementació de boxes d’emmagatzematge del material que alhora milloren el confort acústic.
•	Pufs o grades per completar l’espai, si les dimensions d’aquest permeten fer-los més amplis.

Millora de l’espai d’innovació  
i creativitat
•	Revestiment de parets durable i resistent als impactes.
•	Materials fotocatalítics que milloren la qualitat de l’aire interior.
•	Panells i sostres fonoabsorbents que minimitzen l’impacte  

del soroll.
•	Sistemes de cablejat que endrecen i garanteixen la seguretat  

i connectivitat permanent.
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Beneficis
Amb el Pack Oficines que motiven creem espais que estimulen la creativitat, la co-creació i el treball en equip 
posant l’accent en el confort i la innovació.

•	Potenciem la creativitat i la co-creació
•	Garantim el màxim confort en tots els seus paràmetres 
•	Atraiem i retenim el talent 
•	Fomentem la generació d’idees i l’intercanvi de coneixement 
•	Promovem el creixement empresarial 
•	Generem valor perquè incrementem el sentiment de pertinença a l’organització

www.grupefebe.com

Per contractar  
el Programa 

truca al 
93 474 40 66

Metodologia 
1. Coneixement:	Treballem	amb	l’equip	per	identificar	les	necessitats.	
2. Definició: Personalitzem el projecte amb les millors solucions tècniques, equipament i materials  

d’acabats adaptats. 
3. Planificació: Fem una programació temporal i econòmica que serà el nostre compromís amb l’empresa. 
4. Execució: Despleguem totes les fases del projecte amb un diàleg permanent sobre l’evolució del procés  

que realitzem conjuntament.
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