Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

Coworking
ARO Impulsa
Espai de treball compartit, formació i assessorament de
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Espai Coworking ARO Impulsa
Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
Av. Castell d’Aro, 13, entl. 2a (Ed. Banc de Madrid) · Platja d’Aro
T 972 804 207
aroimpulsa@platjadaro.com
www.aroimpulsa.com · facebook.com/aroimpulsa

Amb el suport de:
XGEAE de la Diputació de Girona

Coworking ARO Impulsa

Serveis específics per a usuaris co-working

Situat en plena zona comercial i empresarial del municipi,
està dirigit prioritàriament a nous emprenedors, professionals,
persones autònomes i microempreses que acaben d’iniciar un
projecte empresarial i que volen compartir un espai de treball
per a desenvolupar la seva activitat, ofereix un ampli ventall de
serveis, activitats, formació o dinamització empresarial.

• 8 mòduls de treball

Fomentant un nou model de desenvolupament professional,
dinàmic, plural i de foment de sinèrgies entre els mateixos
emprenedors, el sector empresarial del municipi així com
d’altres empreses i espais que formen part de la Xarxa Gironina
d’Espais d’Allotjament Empresarial de la Diputació de Girona.

• 15 hores gratuïtes/mes d’ús sala de reunions

Serveis generals

• Formació i jornades de networking de la Xarxa Gironina
d’Espais d’Allotjament Empresarial ( XGEAE) de la Diputació
de Girona.

• Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació

• Espai moblat i equipat, guixeta, internet Wi-Fi i aire
condicionat
• Domiciliació social i fiscal de l’empresa
• Fotocopiadora
• 15 hores gratuïtes/mes d’us sala de formació
• Zona de descans
• Zona office amb nevera, microones i màquina de café

• Lloguer Sala 1 i Sala 2 - Aules de formació per a 30 persones
equipades amb projector i pantalla

• Dinamització empresarial

• Lloguer Sala de reunions per a 8 persones

Podeu descarregar la sol·licitud i el reglament de l’espai de
coworking al lloc web: aroimpulsa.com

• Assessorament per a emprenedors i empreses
• Formació de capacitació empresarial i professionalitzadora
• Servei d’Ocupació Municipal i Borsa de Treball
• Internet Wi-Fi
• Calefacció i climatització
• Col·laboració amb les Associacions empresarials del
municipi i entitats municipals

