
SteelcaseSteelcaseSteelcaseSteelcase    בבבב    מציגהמציגהמציגהמציגה----TEDTEDTEDTED    אתאתאתאת    DialogueDialogueDialogueDialogue    לפעילותה שנים מאה חגיגות לרגל    אנושיאנושיאנושיאנושי    פוטנציאלפוטנציאלפוטנציאלפוטנציאל    למימושלמימושלמימושלמימוש ,Steelcase 2012, בפברואר 28, מישיגן, רפידז גראנד ועוד אתר-מיקרו, תיעודי סרט באמצעות העבודה עתיד לגבי דיון מעוררת /PRNewswire/ - השנה שלה המאה הולדת יום לרגל ,Steelcase ב תיערך הפתיחה. הבאות השנים במאה בעבודה השינויים על ולחלום בדיאלוג להשתתפות מובילים מוחות בהזמנת העבודה עתיד את קרתחו- TED כאשר, השבוע Steelcase לחצו, זה לשחרור המשויכים המולטימדיה בפריטי לצפות כדי ".שנים 100, מוחות 100, חלומות 100", שלה המאה נושא את תחשוף :-centennial-steelcase-54759/mnr/com.multivu.www//:http ted-minds-dreams-years-100-work-of-future )58354: תמונהMM/20120228/prnh/com.prnewswire.photos//:http ( TED לחלום אחרים ומעודד, לחלוק שוושה ברעיונות עוסק .Steelcase ב למשתתפים המעניקים החללים ביצירת שנים כבר עוזרת-TED שלה השנה מאה חגיגות ללרג, השנה. פעולה ושיתוף לאינטרקציה מקום ,Steelcase ב המשתתפים את מזמינה-TED והעבודה העולם עתיד על ולחשוב לחלום, זה בדיאלוג חלק לקחת. Steelcase מחנכים, עסקים מנהיגי המייצגים, "מוחות 100"ב ממשיך הדיאלוג. יונג דניאל האוסקר זוכה של בבימויו, "אחד יום", תיעודי וסרט שלהם המקורית האמנות דרך שהתבטא כפי, לעתיד וחזונם העולם מרחבי ילדים עם "חלומות 100" את השיקה , . עבודה מקום בכל, אנשים של העבודה אופן חקר ידי-על, האדם לגבי תובנות העסקי לתחום מביאה Steelcase-ש שנה מאה כבר SteelcaseSteelcaseSteelcaseSteelcase    המותגהמותגהמותגהמותג    עלעלעלעל .קליפורניה, 'ביץ בלונג, 'גיץ לונג של הבמה לאמנויות במרכז, 2012 במרץ 2 עד בפברואר 27-מ תתקיים TED ועידת .Share your Dream הפייסבוק דףב שלהם החלומות את להגיש מוזמנים המבקרים, כן כמו. הבאות השנים במאה האנושית ההבטחה במימוש לעזור מנת על, נוספים ומולטימדיה תרעיונו ולחלוק, "מוחות 100"מ פרספקטיבות לבחון יוכלו המבקרים .הוקנברי ון'ג, והפיבאדי האמי פרסי זוכה והעיתונאי המחבר ידי-על מונחה זה מקוון דיאלוג. האינטרנט באתר נוספת ומולטימדיה צילום, ציורים, מילים באמצעות מחשבותיהם את הם גם חולקים, יהולי'צ דייל והאמן בראון טים IDEO ל"מנכ, ופרה'צ דיפאק והמחבר הרופא את גם הכוללים, "המוחות com.steelcase.100 ."100 באתר באינטרנט זמין ויהיה, Steelcase של פרטיים באירועים בכורה להצגת יזכה אחד יום הסרט ".זו הבטחה לממש ולעזור חלומם את לחלוק החיים ואורחות הגילאים מכל אנשים מזמינים ואנו, העבודה של העתיד עבור חזון תיצור זו חגיגה. האנושית ההבטחה למימוש בעזרה הארגוני תפקידנו את תופשים אנו, הבאות השנים למאה במבט". Steelcase ל"מנכ, האקט יימס'ג אמר ",העבודה וסביבת עובדים, עבודה לגבי תובנות חלפת מנת על האנושית ההתנהגות את חוקרים אנו, 1912 בשנת Steelcase של היווסדה מאז" .העבודה לעתיד עצמם שלהם החזון את הילדים של חלומותיהם על לבנות המתבקשים, העולם ברחבי ואמנים ממציאים  .העובדים האנשים של ההבטחה את המממשים מקומות יצירת ידי-על יותר גבוהות ביצועים רמות להשיג לארגונים לעזור מסוגלים שלנו והפתרונות אלה תובנות



Steelcase זה בכלל, ערוצים של רשת דרך, עולמי באופן נגישה store.steelcase.com העולם ברחבי מפיצים 650-מ ולמעלה . , +Hasse Katie ,4944-558-616-1+ ,com.steelcase@khasse ,Whitman Sara ,6121-931-212-1: קשר איש .Steelcase, Inc – מקור .iPad 360-ה וביישום, Steelcase 360 ,360.steelcase.com העת בכתב מתפרסם העבודה סביבת בתחום שלנו המחקר com.peppercom@swhitman 


