
Minio Studio este o agenție de 
publicitate specializată în 
creativitate strategică. 



Agenția a renunțat la sediul fizic în 
aprilie 2022 și de atunci 
experimentează beneficiile spațiilor 
de lucru flexibile prin Pluria. 

Schimbarea perspectivei asupra 
sediului fizic a venit din nevoia de a 
gestiona într-un mod cât mai 
sănătos timpul angajaților agenției, 
oferindu-le libertatea de a explora 
spații noi de lucru, în funcție de 
factori precum proximitate, nevoi 
sau preferințe personale.


De la sediu & WFH la spații flexibile

Minio Studio
Provocările industriei 
creative

Urmărește clipul

https://youtu.be/XzPakrcDgOU


Schimbarea mediului de lucru 
și explorarea unor spații noi, 
prin experiențele ample pe 
care un astfel de beneficiu le 
conferă, pot spori gândirea 
creativă.


Creativitatea, la fel ca alte 
abilități, poate fi exersată, iar 
stimulii externi o pot favoriza 
sau inhiba. De regulă, prin 
faptul că petrecem timpul în 
același loc, zi de zi, nu 
încurajăm creativitatea.


Creativitatea: “Mă 
inspiră foarte tare.”


“Mi-a schimbat un pic felul în care muncesc. În primul rând, pe 
latura mea creativă și cel puțin pe zona de inspirație m-a ajutat 
foarte mult pentru că fiecare spațiu vine la pachet cu oameni noi, 
schimbi puțin mediul și cumva mă inspiră foarte tare.” 



Cristiana Pană - Head of Strategy
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Spațiile de lucru flexibile, cum ar fi spațiile 
de coworking, sunt în primul rând spații 
colaborative.



Interacțiunea socială:

“Te conectezi mult mai 
bine cu oamenii.”

“Între call-uri ai nevoie de o mică pauză (...) 
mai socializezi, mai faci networking, ai 
foarte multe avantaje să fii aici. Chiar 
merită!” 



Răzvan Sarivan - Digital Account Manager


Obiectivul spațiilor flexibile  este acela de a 
ține echipele închegate și conectate, de a 
favoriza socializarea și de a crea 
conexiuni în urma cărora se pot lega noi 
colaborări avantajoase.



“Clar e o îmbunătățirea pentru că 
îți oferă o mai mare libertate de 
alegere și te ajută să te conectezi 
mult mai mult cu oamenii.”

 

Andreea Flori - Account Executive
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Concluzii

“Am făcut o evaluare internă și 
majoritatea a preferat să lucreze 
remote [...] Să păstrăm acel sediu nu se 
mai justifica pentru că toți colegii își 
doreau flexibilitate în program, iar 
nevoia era mai degrabă de a ne 
vedea în spații de lucru mai aproape 
de ei, centrale.” 



Ana Velea - Head of Operations
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Minio Studio este o agenție locală independentă., multi-premiată, cu mai multe premii și nominalizări la festivaluri de 
comunicare. Este singura agenție din regiune cu propriul laborator de analize biometrice integrate, ceea ce permite 
agenției să își evalueze creația din perspectiva consumatorilor.


Spațiile flexibile sporesc creativitatea
Experimentând spații flexibile de lucru suntem susceptibili stimulilor externi și 
înclinați să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă: să dăm sensuri noi, să 
generăm idei, să gândim creativ.

Autonomia decizională potențează starea de bine
Libertatea de alege de unde și cum lucrăm ne oferă o satisfacție 
emoțională, aceea de a ne fi recuperat timpul și de a avea mai mult control 
asupra lui.

Socializarea este favorizată în spațiile de tip colaborativ
Spațiile deschise, prietenoase de tip cowork sunt create special să conecteze 
și să reconecteze oameni și echipe, să faciliteze conversații și să creeze noi 
oportunități de colaborare.
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