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Al costat parada de bus HIFE

Augmenta el nombre 
de clients, ja que et 
permet oferir els 
serveis a més d’un 
municipi.

Comparteix la teva 
activitat o passió 
amb una altra feina.

Tu decideixes dia i 
hora per a treballar.

Sense lloguer x, 
només pagues per 
les hores d'ús.

Avantatges

Busques on 
atendre els 
teus propis 
clients? 
Aquest és el 
teu lloc!

Espais de lloguer per hores 
per a professionals 
d'estètica i spa (ungles, 
maquillatge, massatges, 
etc.), salut (psicologia, 
coaching, nutricionista, 
teràpies alternatives, 
quiquiromassatge, etc.) i altres 
activitats (advocacia, 
gestoria i assessoria).

Obtindràs exibilitat i un 
ambient idoni amb detalls 
de qualitat. Preus per hora 
molt atractius i, sobretot, 
compatibles amb la teva 
activitat per a què puguis 
treure el millor rendiment a 
la la teva feina.

Lloguer 
d'espais 
per a 
professio-
nals
Un lloc per atendre 
els teus clients.
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Busques on
alendre els
†eus propis
clienls?
Aquesl és el
leu lloc!
I Espais de lloguer per hores

per a professionals
d'es†èlica i spa (ungles,
maquillalge, massa†ges.
e†c.), salu† (psicologia.
coaching, nulricionisla.
leròpies allernalives,
quiromassalge, e†c.) i allres
aclivilals (advocacia.
ges†oria i assessoria).

I Oblindras flexibili†a† i un
ambienl idoni amb de†alls
de quali†a†. Preus per hora
mol† alraclius i, sobre†o†.
compalibles amb la †eva
aclivilal per a què puguis
lreure el millor rendimenl a
la leva feina.
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Avanlalges

fiã

Sense lloguer fix.
només pagues per
les hores d'ús.

Tu decideixes dia i
hora per a †reballar.

Compar†eix la leva
ao†ivi†a† o passió
amb una allra feina.

Augmen†a el nombre
de clienls. ja que el
perme† oferir els
serveis a més d'un
munioipi.

ALCANAR
. cLíN|cA DENTAL



https://coworking.alcanardental.com

Guanya en mobilitat atenent clients a altres 
ciutats.

Horaris flexibles adaptats a les teves necessitats, 
per hores o dies.

Només pagues pel temps que necessites, sense 
compromís.

Sense signar un contracte a llarg termini.

Dóna més Dóna més formalitat al teu negoci.

Beneficis clars a l’hora de millorar la teva imatge 
corporativa.

Rep als teus clients en un espai segur, amb un 
ambient idoni  i amb acurada decoració.

Procés de reserva senzill, en línia.

DesDes del primer dia podràs anunciar la teva 
activitat i horari al nostre lloc web i a les nostres 
xarxes socials.

Pressupost sense cap compromís.

Si la situació econòmica no et permet disposar 
d'un espai per a ús exclusiu, però vols 
emprendre o ampliar el teu negoci, o bé 
busques expandir-te a altres municipis, els 
espais d'Alcanar Clínica Dental són la millor 
opció per a tu i per als teus clients.

Beneficis 
de llogar 
espais per 
hores

CLÍNICA DENTAL
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Si la situació econòmica no el permet disposar
d'un espai per a ús exolusiu, però vols
emprendre o ampliar el teu negoci, o bé
busques expandir-le a altres munioipis, els
espais d'Aloanar Clínica Dental són la millor
opoió per a lu i per als leus clienls.

I Guanya en mobilitat atenent clients a altres
ciutats.

I Horaris flexibles adaptats a les teves necessitats,
per hores o dies.

I Només pagues pel temps que necessites, sense
compromís.

I Sense signar un contracte a llarg termini.
I Dóna més formalitat al teu negoci.
I Beneficis clars a l'hora de millorar la teva imatge

corporativa.
I Rep als teus clients en un espai segur, amb un

ambient idoni i amb acurada decoració.
I Procés de reserva senzill, en línia.
I Des del primer dia podràs anunciar la teva

activitat i horari al nostre lloc web i a les nostres
xa rxes socials.

I Pressu post sense cap compromís.


