
Steelcase Memperkenalkan Dialog untuk Mewujudkan Janji Manusia pada TED 

 

GRAND RAPIDS, Mich., 29 Februari 2012 /PRNewswire-AsiaNet/ -- 

 

     - Untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-100, Steelcase Mencetuskan  

Perbincangan seputar Masa Depan Pekerjaan melalui film dokumenter, Situs Mikro  

dan lain sebagainya 

 

     Dalam merayakan ulang tahunnya ke-100 pada tahun ini, Steelcase tengah  

menyelidiki masa depan pekerjaannya dengan mengundang para pemikir terkemuka  

untuk berpartisipasi dalam dialog dan bermimpi tentang bagaimana pekerjaan akan  

berubah dalam 100 tahun ke depan. Acara ini akan digelar di TED minggu ini di  

mana Steelcase mengumumkan tema ulang tahunnya yakni "100 Dreams, 100 Minds,  

100 Years." 

 

     Untuk melihat aset-aset multimedia terkait dengan rilis ini, silakan klik:  

http://www.multivu.com/mnr/54759-steelcase-centennial-future-of-work-100-years-

dreams-minds-ted 

 

 

     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120228/MM58354) 

 

     TED adalah tentang berbagi ide-ide penting dan mendorong orang lain untuk  

bermimpi. Selama bertahun-tahun Steelcase telah membantu menciptakan ruang yang  

memberi para peserta TED tempat untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Tahun ini  

saat perusahaan merayakan ulang tahunnya yang ke-100, Steelcase mengundang  

TEDsters untuk berpartisipasi dalam dialog ini, untuk bermimpi serta berpikir  

tentang masa depan dunia dan pekerjaan. 

 

     Steelcase memulai 100 Dreams dengan anak-anak dari seluruh dunia untuk  

membayangkan masa depan melalui karya seni asli mereka dan film dokumenter,  

"One Day" yang disutradarai oleh pemenang Oscar Daniel Junge. Dialog tersebut  

berlanjut dengan 100 Minds yang mewakili pemimpin bisnis global, pendidik,  

inovator dan seniman diajak untuk membangun mimpi anak-anak dengan visi mereka  

sendiri untuk pekerjaan di masa depan. 

 

     "Sejak Steelcase didirikan pada tahun 1912, kami telah mempelajari  

perilaku manusia untuk mengembangkan wawasan tentang pekerjaan, pekerja dan  

tempat bekerja," ujar James Hackett, CEO Steelcase. "Melihat 100 tahun ke  

depan, kami melihat tujuan kami sebagai organisasi adalah untuk membantu  

mewujudkan janji manusia. Perayaan ini akan menciptakan sebuah visi bagi  

pekerjaan di masa depan dan kami mengundang orang dari segala usia dan  

pengalaman mereka untuk berbagi mimpi dan membantu mewujudkan janji itu." 

 

     Film One Day ini akan dirilis pada acara-acara pribadi Steelcase dan  

tersedia secara online di 100.steelcase.com ( http://100.steelcase.com/ ). "100  

Minds," yang mencakup dokter dan penulis Deepak Chopra, IDEO CEO Tim Brown dan  

artis Dale Chihuly, juga berbagi pikiran melalui kata-kata, gambar, foto, dan  

multimedia lainnya pada situs Web ini. Dialog online ini dimoderatori oleh  

penulis dan jurnalis pemenang penghargaan Emmy dan Peabody John Hockenberry. 

 

     Para pengunjung akan memiliki perspektif tinjauan kesempatan dari "100  

Minds", dan berbagi ide tambahan dan konten multimedia untuk membantu  

mewujudkan janji manusia untuk 100 tahun ke depan. Selain itu, pengunjung  

diundang untuk mewujudkan mimpi mereka sendiri pada laman Facebook "Share your  

Dream" ( https://www.facebook.com/Steelcase ). 

 



     Konferensi TED berlangsung pada tanggal 27 Februari hingga 2 Maret 2012 di  

Long Beach Performing Arts Center, Long Beach, California.  

 

     Tentang Merek Steelcase 

     Selama 100 tahun, Steelcase telah membawa wawasan manusia ke perusahaan  

dengan mempelajari bagaimana orang bekerja, di mana pun mereka bekerja. Wawasan  

tersebut dan solusi kami dapat membantu organisasi untuk mencapai kinerja  

dengan tingkat yang lebih tinggi dengan menciptakan tempat yang dapat  

mewujudkan janji orang-orang di tempat kerja. 

 

     Steelcase dapat diakses di seluruh dunia melalui jaringan saluran, yaitu  

store.steelcase.com dan lebih dari 650 dealer di seluruh dunia. Penelitian  

tentang tempat kerja kami dipublikasikan melalui Majalah Steelcase 360,  

360.steelcase.com dan aplikasi iPad 360. 
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