
Aquí estamos
Edificio Fórum, nave 1, andar 2 
Praza Bombeiros Voluntarios - s/n 
15100 Carballo. A Coruña

Este é o noso horario
Luns a venres de 8 a 19 horas

Máis info
www.coworkingcarballo.gal
Tlfs. 661 064 895 - 881 983 520
  . Patricia García Souto
  coordinacion@coworkingcarballo.gal
  . Ana García Rodríguez
  administracion@coworkingcarballo.gal

Búscanos

     @coworkingcarba1



Tes algunha iniciativa empresarial 
independente e precisas un lugar onde 
desenvolvela, nun ambiente profesional de 
cooperación e apoio? 

Calquera que sexa o teu sector, 
pode interesarche coñecer 
Carballo Coworking. 
Contarás cun espazo de traballo con servizos 
comúns para axudarche a medrar e consolidarte no 
mercado. Ademáis, contarás cun asesoramento 
constante sobre a posta en marcha da túa empresa.

Espazos compartidos
de traballo
— Unha sala de traballo localizada 

no segundo andar do Edificio 1 
do Fórum, na que se atopan os 
18 postos dispoñibles, con 
taquillas privativas.

— Un auditorio con capacidade 
para 100 persoas para actos 
públicos ou presentacións.

— Unha aula de formación, que 
puntualmente se pode destinar a 
outros usos (sala de xuntanzas, 
sala de intercambio de 
experiencias e ideas,..) 

—Zonas comúns 
. Vestíbulo de acceso
. Recepción e zona de 

administración
. Área de descanso

— E ademáis
. Acceso a medios audiovisuais 
. Ampla oferta formativa (TIC´s, 

fiscalidade, optimización 
recursos...)

. Obradoiros, eventos e charlas 
(mentoring, boas prácticas...)

. Conexión a internet de alta 
velocidade por cable

. Conexión a internet inalámbrica 
(WIFI)

. Comunidade de coworkers

. Capacidade para 18 iniciativas 
emprendedoras

Destinado a persoas ou grupos de persoas 
emprendedoras con proxectos en calquera sector

Con preferencia aos ámbitos da cultura, as 
novas tecnoloxías, a rexeneración urbana, ao 
benestar e servizos ás persoas, ao audiovisual, 
turismo ou investigación e iniciativas de economía 
social.

O teu emprendemento non pode ter unha 
antiguidade superior aos 2 anos e ter menos de 
5 persoas traballando.
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