Το OpenSpace σάς προσκαλεί στην παρουσίαση του "THE PORTAL''
Σας περιμένουμε την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 στις 18:30
OpenSpace
AN OPPORTUNITY HUB

Τυρταίου 4
Μυτιλήνη

Τα ReFOCUS Media Labs και ο Αστερίας - Starﬁsh Foundation αισθανόμαστε περήφανοι
που μας δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούμε με το Shared_Studios, για να φέρουμε το
διεθνές δίκτυο Portals (Πύλες Επικοινωνίας) στο νησί και στο OpenSpace.
Με πάνω από 40 Πύλες σε όλο τον κόσμο και με όλο και περισσότερες να προστίθενται κάθε μήνα,
αυτό το μοναδικό δίκτυο συνδέει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, σε πραγματικό χρόνο, σαν να
βρίσκονται μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Η πρώτη σύνδεση Portal απλά βοήθησε τους κατοίκους της
Νέας Υόρκης να συνδεθούν με τους άλλους στην Τεχεράνη για να μιλήσουν για το πώς η μέρα τους
θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, αλλά από τότε έχει αναχθεί σε ένα παγκοσμίου φήμης σύγχρονο
εργαλείο πολιτιστικής σύνδεσης, εκπαίδευσης και δημιουργίας. Η Λέσβος είναι μοναδικά
τοποθετημένη στο κέντρο ολόκληρου του παγκόσμιου δικτύου Portals, έτσι ώστε οι συνδέσεις με
υπάρχουσες Πύλες σε όλο τον κόσμο να είναι εφικτές όλη την ημέρα, καθιστώντας το OpenSpace
πραγματικό σταυροδρόμι για να συναντήσει, να μάθει, να διδάξει, να δημιουργήσει και να
αναπτύξει μια τοπική και παγκόσμια κοινότητα.
Προσκαλούμε και προτρέπουμε τους κατοίκους της Λέσβου να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε
αυτή τη δυναμική παγκόσμια κοινότητα. Επικοινωνήστε με το refocusmedialabs@gmail.com για
να προτείνετε μια σύνδεση ή για να προγραμματίσετε μια συνάντηση.
Το OpenSpace δημιουργήθηκε από τον Αστερία-Starﬁsh Foundation και είναι ένας συνεργατικός
χώρος εργασίας, τον οποίο όλοι οι ιδιώτες, οι οργανώσεις και οι επαγγελματίες στη Λέσβο
μπορούν να αξιοποιήσουν για τις οργανωτικές τους ανάγκες. Το OpenSpace βρίσκεται σε ιδανική
τοποθεσία, στην καρδιά της Μυτιλήνης, κοντά στην Ερμού (Τυρταίου 4) και είναι ιδανικό για
σεμινάρια, παρουσιάσεις, συναντήσεις, διαλέξεις, τηλεδιασκέψεις, εργαστήρια και μαθήματα.
Το OpenSpace είναι πλήρως εξοπλισμένο με Wi-Fi και ταχύτατες συνδέσεις στο internet. Διαθέτει
εξοπλισμό γραφείου (υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, προβολείς). Το OpenSpace είναι
κατάλληλο για όσους έχουν ανάγκη κάποιας βάσης στο νησί. Μικρότερες οργανώσεις ή
επαγγελματίες καθώς και ιδιώτες μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση του OpenSpace για τις
ανάγκες γραφείου τους, τόσο σε ημερήσια όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση.
Με πολλές δυνατότητες για δραστηριότητες, το OpenSpace είναι ένα μέρος όπου όλοι είναι
ευπρόσδεκτοι να δουλέψουν, να συνδεθούν και να συνεργαστούν. Συνδέουμε και υποστηρίζουμε
όλες τις οργανώσεις, παρέχουμε τις δικές μας δεξιότητες και τα εργαλεία σε όλους,
συνεργαζόμαστε σε προγράμματα και λειτουργούμε σαν κόμβος και βάση ανάπτυξης νέων ιδεών
στη Λέσβο.
Το OpenSpace λειτουργεί με την υποστήριξη του Αστερία-Starﬁsh Foundation

Τυρταίου 4, 81100 Μυτιλήνη, Τηλ: 22510 20357
www.openspace.work | info@openspace.work

OpenSpace would like to invite you to an introduction of “THE PORTAL”
Everyone welcome on Friday 8th of March, 2019 at 18:30
OpenSpace
AN OPPORTUNITY HUB

Tirteou 4
Centre of Mytilene
ReFOCUS Media Labs and Starﬁsh Foundation are proudly partnering with
Shared_Studios to bring their international network of Portals to the island and
OpenSpace.
With over 40 Portals worldwide and more being added each month, this unique
network connects people around the globe in real time as if they are in the room
together. The ﬁrst Portal connection simply helped people in New York City connect
with counterparts in Tehran to talk about how their day could be better, but it has since
expanded into a world-renowned modern tool for cultural connection, education and
creation. Lesvos is uniquely positioned at the centre of the entire Portals global
Network, so connections to existing Portals around the world are possible all day long,
making OpenSpace a true crossroads to meet, learn, teach and create and develop a
local and global community.
EVERYONE on Lesvos is invited and encouraged to help us develop this dynamic
global community. Please get in touch at refocusmedialabs@gmail.com to pitch an
idea for a connection or to schedule a session.
OpenSpace is a collaborative working space hosted by Starﬁsh where all
organizations on Lesvos, both large and small, can utilize for all their organizational
needs. OpenSpace is perfectly located in the heart of Mytilene just off Ermou (4
Tirteou) and perfect for seminars, presentations, meetings, web conferences,
workshops and recurring classes.
Fully equipped with wiﬁ and dedicated internet connections, ofﬁce tools (printers,
scanners, projector, lockers) as well as coffee and tea machines and refrigerator,
OpenSpace is well-suited for anyone in need of a home base in port. Smaller
organizations as well as individuals can beneﬁt by using OpenSpace for their ofﬁce
needs, on both a daily or long-term basis.
With lots of potential for activities, OpenSpace is a place where everyone is welcome to
work, connect and collaborate. We support all organizations and businesses, provide
skills and tools for all, collaborate on cross-program projects and serve as a central
information point for all things unfolding on Lesvos.
OpenSpace is run by Asterias-Starﬁsh Foundation
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