
Steelcase uvádza dialóg na odkrytie ľudských nádejí na TED 

 

GRAND RAPIDS, Michigan, 28. februára 2012/PRNewswire/ –  

Pri príležitosti oslavy 100. výročia podnieti Steelcase debatu týkajúcu sa budúcnosti práce prostredníctvom 

dokumentárneho filmu, mikrostránky a ďalších akcií 

 

Pri príležitosti oslavy 100. výročia, ktoré sa bude sláviť tento rok, bude Steelcase skúmať budúcnosť práce  

s pozvanými poprednými mysliteľmi, ktorých pozve na dialóg  a snívanie o tom, ako sa práca zmení 

v priebehu budúcich 100 rokov. Začiatok sa uskutoční tento týždeň v TED, kde Steelcase predstaví jej 

výročnú tému „100 snov, 100 myslí, 100 rokov“.   

 

Ak si chcete pozrieť multimediálne materiály súvisiace s touto správou, navštívte stránku 

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

 

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

 

TED je o myšlienkach ktoré sú hodné prezentácie ostatným a podporujú ich aby snívali. Steelcase už roky 

pomáha vytvárať priestor, ktorý dáva návštevníkom TED možnosť vzájomne reagovať a spolupracovať. Tento 

rok, keď táto spoločnosť oslavuje sté výročie, pozvala účastníkov TED, aby sa zúčastnili na tomto dialógu, 

aby snívali a rozmýšľali o budúcnosti sveta a práce.  

 

Steelcase začala jej 100 snov s deťmi z celého sveta, ktoré si predstavujú budúcnosť prostredníctvom ich 

originálnych umeleckých diel a dokumentárneho filmu One Day ktorý režíroval držiteľ Oscara Daniel Junge. 

Dialóg pokračuje so 100 mysliteľmi, ktorí zastupujú svetových obchodných lídrov, pedagógov, inovátorov 

a umelcov, ktorí boli požiadaní aby budovali na snoch detí ich vlastnú predstavu budúcnosti práce.  

 

„Od založenia spoločnosti Steelcase v roku 1912 študujeme správanie ľudí, aby sme prenikli do podstaty 

práce, pracovníkov a pracoviska“, povedal James Hackett, výkonný riaditeľ Steelcase. „ Keď sa pozrieme na 

nasledujúcich 100 rokov, vidíme zmysel našej organizácie ako organizácie ktorá pomáha odkryť nádeje ľudí. 

Táto oslava vytvorí predstavu  budúcnosti práce a výzvame ľudí každého veku a skúseností, aby sa podelili 

s ich snami a pomohli odblokovať tento sľub“.  

 

Film One Day bude mať premiéru na súkromných podujatiach spoločnosti Steelcase a bude k dispozícii 

online na adrese 100.steelcase.com. Vo filme „100 Minds“, prezentujú ich  myšlienky prostredníctvom 

slov, kresieb, fotografií a iných multimédií na tejto webovej stránke aj doktor a autor Deepak Chopra, 

výkonný riaditeľ Ideo Tim Brown a umelec Dale Chihuly.  

Tento online dialóg moderuje autor a žurnalista John Hockenberry, ktorý získal ocenenie Emmy a Peabody. 

 

Návštevníci majú príležitosť posúdiť perspektívy filmu „100 Minds“ a podeliť sa o ďalšie myšlienky 

a multimediálny obsah, aby pomohli odkryť ľudské nádeje na facebookovej stránke „Share your Dream“. 

 

Konferencia TED trvá od 27. februára do 2. marca 2012 v Long Beach Performing Arts Center, na Long 

Beach,v americkom štáte Kalifornia. 

 

O značke Steelcase 

 

Steelcase už 100 rokov prináša ľuďom nahliadnutie do podstaty obchodnej činnosti prostredníctvom toho ako 

ľudia pracujú, kdekoľvek pracujú. Tieto nahliadnutia a naše riešenia môžu pomôcť organizátorom dosiahnuť 

vyššiu úroveň podujatia tým, že vytvoria miesta, ktoré odkryjú nádeje pre pracujúcich ľudí.   

 

Steelcase je možné globálne dosiahnuť prostredníctvom siete kanálov, vrátane store.steelcase.com a viac ako 

650 obchodníkov na celom svete. Náš výskum pracoviska je publikovaný prostredníctvom Steelcase 360 

Magazine, 360.steelcase.com a 360 iPad app.  
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