
A Steelcase lança diálogo para liberar a promessa humana na conferência TED

Para celebrar seu 100o. aniversário, a Steelcase inicia conversação sobre o futuro do trabalho através de documentário, micro site e

muito mais

GRAND RAPIDS, Michigan, 28 de fevereiro de 2012 /PRNewswire/ -- Para celebrar seu centenário este ano, a Steelcase está

explorando o futuro do trabalho convidando pensadores líderes para participarem de um diálogo e imaginarem como o trabalho irá

mudar nos próximos 100 anos. O início será esta semana na conferência TED onde a Steelcase revela o tema de seu aniversário "100

Dreams, 100 Minds, 100 Years (100 Sonhos, 100 Mentes, 100 Anos)".

Para visualizar os recursos em multimídia associados com este comunicado para a imprensa, clique em: http://www.multivu.com

/mnr/54759-steelcase-centennial-future-of-work-100-years-dreams-minds-ted

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

A conferência TED é sobre ideias que valem a pena serem compartilhadas e sobre incentivar os outros a sonharem. Durante anos a

Steelcase vem ajudando a criar os espaços que proporcionam aos participantes da TED lugares para interagirem e colaborarem. Este

ano, quando a companhia comemora seus 100 anos, a Steelcase convida os TEDistas a participarem deste diálogo, a sonharem e

pensarem sobre o futuro do mundo e do trabalho.

A Steelcase começou seus 100 Dreams (100 Sonhos) com crianças de todo o mundo visualizando o futuro através de sua arte original e

um documentário, "One Day (Um Dia)" dirigido pelo ganhador do Oscar Daniel Junge. O diálogo continua com 100 Minds (100 Mentes)

que representam os líderes de companhias, educadores, inovadores e artistas globais solicitados a desenvolverem os sonhos das

crianças com sua própria visão para o futuro do trabalho.

"Desde que a Steelcase foi fundada em 1912, temos estudado o comportamento humano para desenvolvermos percepções sobre o

trabalho, os trabalhadores e o local de trabalho", disse James Hackett, Executivo-Chefe da Steelcase. "Olhando para o futuro nos

próximos 100 anos, vemos que nosso propósito como organização é ajudar a liberar a promessa humana. Esta celebração criará uma

visão para o futuro do trabalho e estamos convidando pessoas de todas as idades e experiências para compartilharem seus sonhos e

ajudarem a liberar esta promessa".

O filme One Day estreará em eventos privados da Steelcase e estará disponível on-line no endereço 100.steelcase.com. As "100 Minds

(100 Mentes)", incluindo o doutor e autor Deepak Chopra, o Executivo-Chefe da IDEO Tim Brown e o artista Dale Chihuly, também

compartilham seus pensamentos através de palavras, desenhos, fotografias e outros recursos em multimídia neste Web Site. Este

diálogo on-line é moderado por John Hockenberry, autor e jornalista ganhador dos prêmios Emmy e Peabody.

Os visitantes terão a oportunidade de examinar as perspectivas das "100 Minds (100 Mentes)" e compartilhar ideias adicionais e

conteúdo em multimídia para ajudarem a liberar a promessa humana para os próximos 100 anos. Adicionalmente, os visitantes estão

convidados a submeterem seus próprios sonhos na página do Facebook "Share Your Dream (Compartilhe Seu Sonho)".

A conferência TED acontece de 27 de fevereiro até 2 de março de 2012 no Long Beach Performing Arts Center, em Long Beach,

Califórnia.

Sobre a marca Steelcase

Durante 100 anos, a Steelcase vem trazendo a percepção humana para as companhias através do estudo de como as pessoas

trabalham, onde quer que trabalhem. Estas percepções e nossas soluções podem ajudar as organizações a alcançarem um nível mais

alto de desempenho através da criação de lugares que liberem a promessa das pessoas no trabalho.

A Steelcase está acessível globalmente através de uma rede de canais, incluindo o endereço store.steelcase.com e mais de 650

revendedores em todo o mundo. Nossa pesquisa sobre locais de trabalho foi publicada através da Steelcase 360 Magazine,

360.steelcase.com e do aplicativo 360 para iPad.

FONTE  Steelcase, Inc.

CONTATO: Katie Hasse, +1-616-558-4944, khasse@steelcase.com, Sara Whitman, +1-212-931-6121, swhitman@peppercom.com


