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PROMOVER O EMPREENDEDORISMO
CANDAL PARK OFERECE TRÊS MESES GRÁTIS NAS SECRETÁRIAS CO:WORKING

No âmbito do seu espírito de apoio aos negócios da economia portuguesa, a Candal
Park, parque empresarial sediado em Vila Nova de Gaia, está a promover até 15 de Maio
uma campanha promocional de 3 meses gratuitos sob as suas secretárias de co:working.
Os postos de trabalhos individuais estão inseridos no Espaço Co:Working, um local
criado de raiz e inaugurado em Novembro de 2014.
Tendo em consideração a evolução do mercado global, é cada vez maior o número
de empreendedores e criadores do seu próprio emprego em Portugal e pelo mundo.
Assim, até 15 de Maio, nos contratos celebrados por 6 meses, a Candal Park oferece
3 meses de mensalidades grátis. Tendo, desta forma, o objetivo de fomentar o
empreendedorismo e contribuir para a diminuição da taxa de desemprego em Portugal,
e especialmente no concelho de Vila Nova de Gaia, através deste formato de trabalho
mais económico, flexível e com inúmeras vantagens na criação de sinergias entre
empresas.
Para mais informações sobre a campanha basta consultar o website
www.candalpark.pt/coworking ou ligar para o 916 795 082.

###

Sobre Candal Park Centro de Negócios e Empresas:
Encontra-se instalado na antiga fábrica Electrocerâmica. Com uma localização privilegiada está situado à entrada da
Ponte da Arrábida, com rápido acesso à Ponte do Freixo pela VL8 e acessos diretos às marginais e praias de cidade,
encontrando-se assim num local estratégico e em grande expansão entre Porto e Vila Nova de Gaia.
Constituída em 1919 como indústria de porcelanas elétricas, a atividade imobiliária apenas se desenvolveu a partir
de 1989. Vinte e cinco anos depois, enquanto Parque Empresarial, contamos já com a existência de mais de 110
empresas residentes.
Atualmente, o Candal Park conta com uma oferta de 170 espaços com soluções flexíveis desde 15m2 a 500m2.
Disponibiliza ainda às empresas residentes infraestruturas de apoio, tais como: Vigilância 24/7, Multibanco, CTT,
Restaurante, Cafetaria, Sala Formação, Domiciliação de Empresas, entre outras.
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