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ESTAMOS EN:

Coworking Celanova
cwcelanova@eoi.es

https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/celanova

Actividade cofinanciada por:

O FSE inviste no teu futuro

ESPAZO
COWORKING

CELANOVA

Presentamos “Go2Work”, a rede de espazos de Coworking que próximamente estará na Celanova de
Bergantiños. É máis, convidámoste a formar parte de “Go2Work”, unha iniciativa que che permitirá validar
a túa idea de negocio, eliminar as distraccións innecesarias (Aluguer? Luz? Auga? Limpeza?), e que che
aportará o acompañamento e a formación necesaria para lle dar O Impulso ó teu proxecto.

Para acadalo, durante cinco meses poderás acceder ao noso espazo de coworking e, o que é máis importante,
terás acceso a un programa de acompañamento e a un programa formativo que che dará as claves para
optimizar o teu proxecto.
E todo sen coste algún para ti, grazas á financiación do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, IGAPE e
Fondo Social Europeo. É a túa oportunidade, é o teu momento... acepta o reto e go2work!

¿QUÉ ES GO2WORK?

A

TÚA

¿QUÉ TE OFRECE GO2WORK?

OPORTUNIDADE
ESPAZO

www.eoi.es

GO2WORK CELANOVA

Poñer en marcha un proxecto emprendedor require, ademáis dunha boa idea, dedicar tempo e enerxía a
solucionar aspectos do día a día relacionados co lugar de traballo. Amáis, pese a que existe un momento
social moi favorable ao emprendemento, non é sinxelo atopar quen te acompañe no camino e che axude a
validar a túa idea para convertila nun negocio.
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Olvida as túas necesidades básicas: ofrecémosche posto de traballo con WiFi.
Acceso a espazos comúns: salas de reunións, aulas, etc.

MENTORES

TU

PROXECTO

FORMACIÓN

•
•

Terás un mentor que che axudará a validar e lanzar o teu proxecto.
Acceso a especialistas que che axudarán a crecer en Comunicación, Finanzas, Vendas...

FORMACIÓN
•
•

MENTORES
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Un programa de formación pensado para celebrar o teu proxecto.
Eventos e sesións especiais de networking, presentación de proxectos, etc.

E, se cadra o máis importante, estar nun ecosistema formado por persoas con inquietudes e nunha situación
similar á túa.
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