


Els equips de la teva
organització estan al màxim 
nivell de performance
i benestar?

“un estat òptim de motivació personal en què l’individu 
està immers en allò que està fent i que es caracteritza per 
una sensació de gran llibertat, benestar i felicitat, crea-
tivitat, compromís, talent i alta concentració: t’oblides del 
que passa al teu voltant i desitges que aquests instants 
no acabin”.

MARTA | FOUNDER.

QUÈ ÉS EL FLOW?



Cost pels llocs 
de  treball

improductius.

Es senten 
desvinculats del

seu lloc de treball.

$ 1 MILIÓ
cada 500
empleats

85% dels 
treballadors

EMPOWER YOUR TEAM AND IMPROVE THE RESULTS



Els 4 fracasos en el lideratge d’equips

COM UN TEAM LEADER INFLUEIX EN EL COMPROMÍS, LA 
PRODUCTIVITAT I LA FELICITAT DELS SEUS EQUIPS.

Falta de 
compromís

Objectius 
poc clars

Absència de 
lideratge

No hi ha 
feedback

Només el 15% d’empleats 
a nivell mundial es sent 
compromès amb la seva 

organització.

Només el 50% dels tre-
balladors tenen clar què 
s’espera realment d’ells 

en el treball.

Posseir una gran cultura 
empresarial depèn, en 

un 70%, del coneixement, 
les habilitats, i el talent 

del team leader.

Només el 30% dels em-
pleats sent que el seu 

manager els involucra en 
l’establiment i seguiment 

dels objectius.



HEM NASCUT PER FACILITAR

EXPERIÈNCIES DE MÀXIM

RENDIMENT I FELICITAT EN

LES ORGANITZACIONS.

Som la primera
acceleradora de flow
del món



QUÈ DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS?

“Vols guanyar agilitat, fres-
cor, propòsit i focus, i a 
més felicitat, teva i del teu 
equip? Confia en UpFlow, 
el teu equip notarà el canvi, 
serà més àgil, vital i orientat 
al propòsit amb compro-
mís i felicitat. En definitiva 
MÉS FLOW”.

Cristina Pérez Carbón 
Subdirectora Regional a 
Barcelona Departament de 
Salut.
Generalitat de Catalunya

“Enorme experiència amb 
l’equip de UpFlow just 
abans de començar el ro-
datge d’una pel·lícula, el 
que ens va permetre afron-
tar aquest repte amb una 
inusual confiança entre els 
membres del nostre equip 
tècnic i artístic. Repetirem 
en la propera pel·lícula.”

Ramon Térmens
CEO de Segarra Films

“La metodologia que 
apliquen des Upflow és 
genial també per a star-
tups. Ara tenim eines 
senzilles i pràctiques 
per liderar als nostres 
equips, hem guanyat 
en agilitat i fluïdesa, 
amb un propòsit que 
ens uneix i amb un 
equip súper empode-
rat. L’energia es sent i 
els resultats es veuen”

Xavi Juez 
Co-founder CEO de Mouters.



MODELO FLOW BY MIHALY

La ciència del Flow ha estat 
i és investigada per Mihaly 
Csikszentmihaly, psicòleg i 
guru dels EUA que afirma 
que el Flow és el secret de la 
felicitat.

Low
Low

High

High

The FLOW theory

Anxiety
Challenge > Skill

Boredom
Skill > Challenge

Level of Capability/ Skill

D
eg

re
e 

of
 C

h
al

le
n

g
e

by Mihali Czikszentmihaly

FLO
W Challe

nge co
m

m
ensu

ra
te

with
 sk

ills

`



FLOW 
MEETS 
AGILE

#Flowmeetsagile és un moviment

d’innovació, lideratge i gestió

on els equips treballen de forma 

àgil i eficient, orientats als reptes 

del negoci facilitant les experiències 

de màxim rendiment i felicitat.



LES 
NOSTRES
SOLUCIONS
Dissenyem la millor opció
per la teva empresa.



Mesura i coneix 
el teu flow

Selecciona en 
què vols 
millorar

Escull quant 
vols millorar

Assegura els 
resultats

La teva organització Flow en 4 passos senzills

1 2 3 4



 

Mesura i coneix amb el 
teu plataforma UpflowQ+

Alt rigor i validesa 
estadística amb base 
en estudis contrastats.

Connecta el talent alineat 
amb els reptes de negoci.

S’integra en les fases de 
desenvolupament de 
projectes, mostrant 
KPI’s mobilitzables.

1
Mesura en temps real el nivell de Flow del teu equip.



Selecciona
en què

vols 
millorar

2
Flow creativity Flow focus Flow challenge

Flow feedback
Flow design

thinking

Flow high 
performance

Flow agile Flow sales

Global power up

Flow propòsit



Multidisciplinary
teams

Team
leaders

Members
teams

A qui va dirigit?

Portem la fluïdesa i agilitat en diferents equips 
per elevar la seva productivitat y felicitat. 



Swimming
4 hs: Skimming 

the surface. 

Snorkeling

8 hs: Delving 
deeper. 

Diving

12 hs: Diving into 
the project

Tres nivells de profunditat, per 
adaptar-nos millor a cada ecosistema, 

sent flexibles en la intensitat de la 
intervenció.

Escull quant
vols millorar!3



Programes de Coaching i 
mentoring per al disseny de plans 
d’acció i implementació de noves 

pràctiques.

Assegura 
els resultats !4



Keep 
in 
touch 
with 
us. 

Contacta amb nosaltres!

Hello@beupflow.com
www.beupflow.com

http://weareupflow.com/
http://www.instagram.com/weareupflow/
https://twitter.com/weareupflowhttp://
https://www.youtube.com/channel/UCZHV9MgAbO9V4hEBHOxQo7Ahttp://
https://www.linkedin.com/company/weareupflow/http://
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