
Pack Espais Creatius Oficines

Espais per viure, treballar i gaudir

Espais creatius
i de confort,
factors claus 

de creixement



Transformar espais i generar ambients que fomentin la creativitat  
i el treball en equip és l’objectiu d’aquest pack que posa a les 
persones al centre de la innovació.

Com a professionals, des d’Efebé, som conscients de la importància que tenen el disseny i l’adequació dels espais, 
per això us ajudem a concebre ambients altament confortables, que fomenten i estimulen la creativitat i la co-creació, 
factors claus d’atracció de talent i de creixement empresarial.

En un entorn líquid com l’actual, cal disposar d’espais de treball creatius, que responguin a les necessitats d’adaptació 
al canvi constant, que reforcin el sentiment de pertinença a una organització o empresa i que fomentin el sorgiment de 
noves idees i l’intercanvi de coneixement.

El Pack Espais Creatius d’Oficines l’hem concebut per poder crear i gaudir d’aquest tipus d’espais per a 
aquelles empreses que aposten per la innovació i el confort.

Els punts essencials d’un projecte d’espais creatius són:

 Assolir un grau òptim de confort en tots els paràmetres: Busquem la optimització de: la il·luminació, el 
confort acústic, la temperatura i l’ergonomia del mobiliari. L’objectiu és assolir un entorn de treball agradable i 
relaxat que incorpori elements de disseny i mobiliari que garanteixi la comoditat, la concentració i la connexió 
emocional entre les persones.

 Estructures multifuncionals insòlites però fonamentals: Espais oberts, polivalents que afavoreixen la 
creativitat i el treball en equip, on el coneixement pot fluir 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, fo-
mentar la confiança i augmentar la creativitat (pissarres, pantalles, projectors, panells mòbils, dispositius, 
etc...) Tots ells, elements de visualització que ajuden a aplicar metodologies tipus visual think, desgin think 
o mind maps per compartir i comprendre millor les idees, millorar en els processos de treball i fer els equips 
més eficients.

 Contacte directe amb la natura: creem espais nets incorporant vegetació per aprofitar les propietats de 
les plantes com a reguladors del CO2, per reduir els contaminants de l’aire i filtrar de forma efectiva l’aire per 
purificar-lo.
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Metodologia

1. Analitzem: Treballem amb l’equip per identificar les necessitats.
2. Definim: Personalitzem el projecte amb les millors solucions tècniques, equipament i materials d’acabats 

adaptats a les possibilitats.
3. Planifiquem: Fem una programació temporal i econòmica que serà el nostre compromís amb la teva empresa.
4. Executem: Despleguem totes les fases del projecte amb un diàleg permanent sobre la seva evolució.
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Beneficis
El Pack Espais Creatius per Oficines crea espais de treball centrats en estimular la creativitat, la co-creació  
i el treball en equip posant l’accent en el confort i la innovació.

 Potencia la creativitat i la co-creació
 Garanteix el màxim confort en tots els seus paràmetres
 Atrau i reté talent
 Fomenta la generació d’idees i l’intercanvi de coneixement
 Promou el creixement empresarial
 Genera valor perquè incrementa el sentiment de pertinença a l’organització
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www.grupefebe.com

Per contractar  
el Programa 

truca al 
93 474 40 66


