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'Showorkef', uno eino
per potenclor lo morco
personol iomplior lo
xorxo de contoctes
lmpulsada pel lleidatà David Morell
Ueida
Rt¡x sÁrucH¡z

"El principal objectiu que ens
vam marcar era ofêrir una eina
que fos capaç de generar una
gran agenda de contactes i crear
la teva niarca personal", explica
el lleidatà (Alpicat) David Morell
creador de Showorker, una nova
plataforma que està destinada a

facilitar la 
-connexió i la interac-

tivitat entre persones, empreses
i institucions. Morell detalla que
la va crear per fer front als obsta-
cles que es trobava a l'hora d'em-
prendre nous projectes.

És en aquest context en què
neix Showorke4 un directori so-
cial i professional que permet
gestionar fàcilment tant el perfil
com la identitat d'una persona,
empresa o una institució. Ueina

et facilita els recursos necessaris
perquè puguin beneficiar-se els
uns iels altres.

Amb aquesta aplicació el mè-
tode tradicional de buscar feina'
es transforma. Ara, si elteu perfil
intetessa, les- empreses contac-
taran amb tu directament sense
haver de passar per tercers. De

fet, Morell apûnta que ja no seria
tan necessari, allò que fa tothom
quan busca'feina, dirigir-se en
persona a l'empresa per entre-
gar el currículum. Tot està a un
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clic, o millor dit en un perfil. Dins

d'aquest perfil, l'usuari pot en-
llaçar els seus treballs, sigui una
pàgina web o blog, per deixar
constància de les seves virtuts/
habilitats i crear la seva marca
personal. A més, pot modificar
en tot moment la seva informa-
ció i ubicació, un punt que Morell
valora en'positiu perquè 'ajuda
molt-a l'hora d'integrar-se en un
municipi i'crêât una nova xarxa

de contactes al lloc on es resi-
deixi".
. Per utilitzar l'eina només cal

registrar-se, crear un compte
d'usuari i vincular les dades amb
les empreses o institucions que
t'interessin. És gratuita, accessi-
ble i molt útil per fer-se visible a
empreses. Showorkerté. una ver-
sió per a mòbil, compatible amb
els sistemes Android i iOS, i una

altra pir a ordinador.
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