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Agencja Rozwoju Nysy zaprasza już od kwietna do INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Jeśli
zakładasz własną ﬁrmę, szukasz biura lub miejsca do pracy, u nas znajdziesz nowoczesne
rozwiązanie:
OFERUJEMY:
najem powierzchni biurowych, usługowych lub magazynowych w prestiżowej lokalizacji: Nysa, ul.
Kościuszki 10 (biznesowe otoczenie) po preferencyjnych stawkach cenowych.
najem „biurka na godziny” w ramach usługi COWORKING, w pełni wyposażone stanowisko pracy w
kreatywnej i wspólnej przestrzeni. Jedna opłata, w której zawarty jest koszt wynajmu biurka,
możliwość promocji ﬁrmy na naszej stronie internetowej, darmowe miejsce parkingowe,
nieograniczony dostęp do wspólnych pomieszczeń Inkubatora. COWORKING jest idealnym
rozwiązaniem także dla ﬁrm pracujących zdalnie. Nie muszą pracować w domu lub spotykać się z

klientami w kawiarni. U nas mają zapewnione komfortowe warunki pracy, dostępne o każdej porze.
Tylko 100 zł netto za indywidualne stanowisko pracy na miesiąc dla ﬁrm typu Start-up lub 200 zł
netto dla pozostałych ﬁrm.
najem sali szkoleniowo - konferencyjnej wyposażonej w nowoczesny zestaw multimedialny,
możliwość różnej aranżacji miejsc, dostęp do zaplecza kuchennego w pełni przygotowanego dla
potrzeb obsługi cateringowej. Organizacja szkoleń, konferencji, kursów czy też warsztatów i spotkań
promocyjno - handlowych lub spotkań ﬁrmowych w cenie 20 zł netto za pierwszą godzinę najmu, a
każda kolejna w cenie 10 zł netto lub 8 h w cenie 60 zł netto.
udostępnianie adresu Inkubatora w ramach usługi WIRTUALNE BIURO w cenie 35 zł netto
miesięcznie,
najem Auli (150 m2, drewniana scena, szatnia, ściana luster). Idealne miejsce na organizację zajęć
tanecznych, gimnastycznych, wydarzeń o charakterze kulturalno - rozrywkowym ect.. Cena 40 zł
netto za godzinę (przy większej ilości godzin możliwość negocjacji ceny).
promocję i reklamę ﬁrmy,
wynajem sprzętu multimedialnego,
pełne zaplecze i usługi administracyjno-sekretaryjne,
działalność rozwijającą kontakty i współpracę między podmiotami gospodarczymi,
współpracę z lokalnymi samorządami, administracjami publicznymi oraz podmiotami otoczenia
biznesu.
Celem działalności Inkubatora Przedsiębiorczości ARN w Nysie jest:
aktywizacja lokalnego rynku pracy,
podniesienie poziomu przedsiębiorczości,
budowa i rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość,
udostępnianie kompleksowych usług dla przedsiębiorców świadczonych w jednym miejscu,
wsparcie początkujących przedsiębiorców, w tym studentów i absolwentów i zapobieganie ich
odpływowi,
tworzenie nowych miejsc pracy,
wzrost liczby nowych przedsiębiorstw oraz rozwój istniejących,
intensyﬁkacja współpracy lokalnych partnerów, m.in.: PWSZ w Nysie, PUP w Nysie, ﬁrm i lokalnej
władzy,
pozyskiwanie nowych inwestorów.
OFERTA KIEROWANA JEST DLA:
ﬁrm mikro, małych i średnich działających nie dłużej niż 12 m-cy, tzw. Start – upy,
ﬁrm działających powyżej 12 m-cy oraz trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje) prowadzących
działalność gospodarczą i chcących utworzyć nowe miejsca pracy,

osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej,
osób korzystających z Preinkubacji w AIP PWSZ w Nysie,
podmiotów wspierających (partnerzy Inkubatora),
pozostałych osób zainteresowanych usługami Inkubatora.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
BIURO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ARN
czynne od pon. do pt. w godzinach 8:00 - 15:00
ul. Kościuszki 10, 48 300 Nysa

Kontakt: Małgorzata Gruszka
Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
tel. 692135826
e-mail: m.gruszka@arn.nysa.pl
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