Domènech 7, espai de treball

En un lloc molt cèntric
Domènech 7 és a tocar dels Jardinets de Gràcia, en
un passatge tranquil i ben comunicat.
c/Domènech 7-9, 2n 2a

08012 Barcelona
Telèfon 609 54 85 93
espai@domenech7.com
www.domenech7.com

DOMÈNEC

DOMÈNECH 7 VOL DIR...
Un espai teu en un entorn compartit
250m2 d’espai obert amb molta llum
5m2 per transformar en el teu racó
sala de reunions polivalent amb projector i pissarres
espai de recepció i un penjador de bicicletes
cuina office amb espai per seure i menjar tranquil·lament
Porta els teus mobles, presumeix de paperera o canvia de
catifa sempre que vulguis...

Serveis per treballar còmodament:
connexió a Internet (fibra òptica d’accés físic i sense fil)
preinstal.lació de telèfon (porta el teu número)
aire condicionat i calefacció
neteja i manteniment
seguretat (alarma i servei de porteria)
Quan 25 professionals de diferents disciplines comparteixen
un espai passen coses interessants.
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Metro: L3 + L5 Diagonal, L4 Verdaguer, Joanic
FGC: Gràcia, Provença
Autobusos: 6, 7, 15, 16, 17, 22, 24, 28, 33, 34

Tens dubtes? Truca’ns o vine’ns a veure.
De seguida sabràs si Domènech 7 és el teu lloc.
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DOMÈNECH 7
ÉS UN
ESPAI DE TREBALL
COMPARTIT
CONFORTABLE,
FLEXIBLE I
ESTIMULANT
VINE, FES-TE’L
TEU I DEIXA QUE
PASSIN COSES
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Cada dia. A tothora
Treballa sempre que vulguis.
24 hores al dia. 7 dies a la setmana.
Potser coneixes algú que seria feliç de treballar a
Domènech 7... ens presentes?

Domènech 7 s’està construint a partir de
la confiança i el respecte mutu, amb la
voluntat de generar un entorn que, amb
tu, serà diferent.
És un bon lloc per a mi?
Sí, si vols treballar en un entorn compartit i tens ganes de connectar-te
amb altres professionals.
Potser no tant, si la privacitat i la confidencialitat són essencials en el
teu negoci. O si has de trucar per telèfon constantment, o rebre molts
clients cada dia.

Puc entrar quan vulgui?
Sí. Tindràs un codi per l’alarma i el teu propi joc de claus.
Puc rebre els meus clients?
I tant! Estaran encantats de visitar un entorn obert, agradable i
innovador. També se sentiran com a casa.
Som un equip petit. Podem venir?
Segurament sí. Els equips de dos o tres persones funcionen molt bé
a Domènech7. Tenim diferents opcions. En parlem quan vulgueu.

Diferents tarifes per a diferents modalitats

FIX

9€

19

159 €

5m2 per crear el teu propi espai:
porta els teus mobles i les teves coses
Ús dels espais compartits
Tots els serveis
4h/mes de sala de reunions*

FLEX 30 TOT

119

79

€

Porta només l’ordinador
Jornada completa
Tot el mes
4h /mes de sala de reunions*

€

FLEX 30 MIG

Porta només l’ordinador
1/2 jornada
Tot el mes
4h /mes de sala de reunions*

Vols ve
nir
Treballa puntualment
?
en un e
ntorn
confort
able pe
r 15 € a
l dia

*Si necessites la sala més hores, pots fer-la servir per a 10€/h

109 €

FLEX 10 MIG

Porta només l’ordinador
1/2 jornada
10 dies
2h /mes de sala de reunions*

FLEX 10 TOT

Porta només l’ordinador
Jornada completa
10 dies
2h /mes de sala de reunions*

Estaràs tan bé que no voldràs marxar
Si et compromets a quedar-te 6 mesos (o més!) podràs:
fer un ús il·limitat de la sala de reunions
domiciliar la seu de la teva empresa a Domènech 7
col·locar el teu logotip a l’entrada de l’edifici
Els preus no inclouen l’IVA

