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CO TO JEST COWORKING?
Najprościej mówiąc – praca we wspólnej przestrzeni. Pracujesz dla siebie i na własny rachunek, ale pod
jednym dachem, biurko w biurko z innymi ludźmi z różnych ﬁrm i branż. Jest to idealne rozwiązanie dla
wolnych strzelców i mikro przedsiębiorców, którzy nie potrzebują wynajmować wielkiego biura a jedyne
co jest im niezbędne do pracy to kawałek biurka.
LOKALIZACJA:
Inkubator Przedsiębiorczości ARN, Nysa, ul. Kościuszki 10
OFERUJEMY:
wyposażone stanowisko pracy w kreatywnej przestrzeni,
jedną opłatę, w której zawarty jest koszt wynajmu biurka, koszt mediów, monitoringu i dostępu do
Internetu WIFI oraz kącika socjalnego,

atrakcyjny adres rejestracyjny dla Twojej działalności - otoczenie które inspiruje i motywuje do
działania,
możliwość promocji na naszej stronie internetowej, darmowe miejsce parkingowe, całodobową
ochronę.
W ramach usługi BIURA NA START do wyboru:
Otwarta przestrzeń współdzielona
Przyjdź do nas, gdy zaistnieje taka potrzeba, i korzystaj z biurka w profesjonalnym, współdzielonym
otoczeniu za niewielką opłatą. Dostępność miejsc jest uzależniona od kolejności zgłoszeń.
Zdecyduj się na jedną z wielu możliwości wynajmu: na godziny, 5 lub 10 dni miesięcznie w Inkubatorze
Przedsiębiorczości ARN w Nysie.
Zarezerwowana przestrzeń współdzielona
Pracuj jak we własnym biurze: korzystaj z biurka i miejsca do przechowywania swoich rzeczy w
profesjonalnym otoczeniu współdzielonym.
Korzystaj z nielimitowanego dostępu w Inkubatorze Przedsiębiorczości ARN w Nysie za 100 zł miesięcznie
dla ﬁrm zaczynających swoją przygodę z biznesem.

Całkowita opłata miesięczna:
dla Firm typu: Start-up (do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej):
• 100 zł netto/miesiąc przez okres pierwszych 6 miesięcy,
• 150 zł netto/miesiąc przez okres kolejnych 6 miesięcy,
dla ﬁrmy działającej powyżej 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej: 200 zł
netto/miesiąc.
Co-working jest także doskonałym rozwiązaniem dla ﬁrm zatrudniających osoby pracujące zdalnie. Nie
muszą pracować w domu! Mają zapewnione komfortowe stanowisko pracy, które jest dostępne o każdej
porze dnia i nocy. Co-working to nie tylko miejsce do pracy. To także przestrzeń gdzie możesz poznać
nowych ludzi, stworzyć razem wspólny projekt czy poradzić się kogoś z innej branży. To strefa szerokich
kontaktów, wymiany koncepcji i doświadczeń, bez zamykania się na innych. Wyjdź z cienia i zdobądź
miejsce w samym centrum otoczenia biznesowego jakim jest Inkubator Przedsiębiorczości ARN.
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