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Una comunitat global:

Pregunta’m. Serà un plaer ajudar-te

Impact Hub Barcelona

Impact Hub arriba a la Ciutat Comtal. Situat en el 
centre de la innovació, el Districte 22@, Impact Hub 
Barcelona ofereix espais de coworking i esdeveniments 
per connectar la comunitat local i internacional i 
desenvolupar un ecosistema de negocis sostenible.

Des de Impact Hub Barcelona volem:
•  Generar una comunitat en un espai inspirador que 
facilita la trobada i la col·laboració.
• Crear connexions valuoses entre emprenedors i 
establir ponts amb empreses i organitzacions.
• Impulsar programes d’emprenedoria i innovació que 
creïn impacte positiu.

Coneix-nos!

*Impact Hub Barcelona està 

vinculat amb l’Objectiu de 

Desenvolupament Sostenible 

núm. 11.

Irene Tarradellas 
Responsable d’Impact Hub Barcelona

+34 675 712 514
 irene.tarradellas@impacthub.net   

100

54
IMPACT HUBS

en

11.000 16.000

STARTUPS

6.400

200

Impact Hub

¿Tens grans idees per canviar el món? Impact Hub és el 
lloc on fer-les realitat.

Som la major xarxa global de comunitats 
d’emprenedoria amb impacte, formada per 16.000 
professionals i present en 100 ciutats arreu del món.

Els nostres espais de coworking inspiren, connecten i 
faciliten que persones, empreses i organitzacions trobin 
solucions conjuntes als reptes del futur per mitjà de la 
seva activitat professional.

T’hi uneixes?

PAÏSOS

PROGRAMES D’INNOVACIÓ

a l’any

fundades en els 
nostres espais

ESDEVENIMENTS
 MEMBRES



WC

CARRER DE PUJADES

WC

Distribució per plantes

En els seus 1.500 m2 trobaràs solucions per connectar i 
fer créixer el teu projecte: llocs de treball en coworking 
o despatxos per a professionals i empreses, amb zones 
comunes, terrassa i sales de reunions, perfectament 
equipades per rebre visites i acollir esdeveniments i 
formacions.

Planta 1

Planta baixa

Recepció

Entrada 
principal 

 Llocs flexibles
 Llocs fijos
 Despatxos
 Sales de reunions i esdeveniments 
 Zones comunes

En els nostres 
espais acollim 
persones, empreses, 
projectes, idees 
i esdeveniments 
per promoure la 
innovació amb 
impacte.

#WeLoveHosting



T’ajudem a fer créixer les teves idees

Comunitat internacional 

Passaport a la nostra xarxa

Serveis customitzats

Agenda d’activitats 

Accedeix a la nostra xarxa internacional i 
connecta amb altres membres d’Impact Hub 
a més de 50 països.

Si viatges, pots treballar en algun dels més 
de 100 espais de la xarxa internacional amb 
l’Impact Hub Passport.

Adaptem la nostra oferta de serveis a les 
necessitats del teu negoci.

Formació, tallers i activitats de comunitat 
i networking per al teu desenvolupament 
professional i personal.

Llocs fixos
Per a ús individual, tingues un lloc fix i 
disposaràs de totes les comoditats per 
treballar com un professional independent o 
amb el teu equip. Consulta els descomptes 
per a diverses persones.

Despatxos
Si el teu equip necessita privacitat, tria 
l’opció despatx per a la teva empresa o 
startup. Oficines equipades, independents i 
versàtils, de diferents mides i dissenyats per 
adaptar-se a diverses necessitats.

Oficina virtual
Domicilia la teva empresa en una ubicació 
premium i rep el teu correu i paqueteria. 
Podràs treballar en zona flexible fins a 5 dies 
al mes i usar les sales de reunions.

Llocs flexibles
Vine a treballar amb el teu portàtil tot el dia 
o per hores. Si t’agrada la mobilitat i vols 
ampliar la teva xarxa de contactes, tria entre 
diferents opcions de llocs flexibles.

Afiliacions socis

Pots triar entre mitja jornada o jornada completa, o els nostres abonaments d’1 o 10 dies. 
Ser soci et dona dret a usar les sales de reunions. 
Consulta les nostres tarifes especials per a entitats sense ànim de lucre i empreses B Corp.

COWORKING

Serveis inclosos

Host
El host és la persona de 

referència a cada espai. 

Pregunta-li els teus dubtes.

Wifi
Alta velocitat i estabilitat 

a tots els racons.

App
Reserva sales, confirma 

els teus esdeveniments i 

parla amb el host des del 

teu mòbil.

Domiciliació empreses
Domiciliació social i fiscal de 
la teva empresa.

Seguretat
Gaudeix d’assegurança 

per al teu equipament.

Suport tècnic
T’oferim assistència tècnica 

perquè puguis treballar 

sense problemes.

Impressores
Imprimeix, fotocopia i 

escaneja.

Sales de reunions
Accedeix a sales per a les 

teves reunions i trucades.

Zones comunes
I, a més a més, office 

amb microones, nevera, 

cafetera, etc.

Accés segur
Circuit tancat de càmeres 

de seguretat i control 

d’entrada.

Atenció a visites
Rebem les teves visites amb 

tota la professionalitat 

d’una gran organització. 

Recepció correu i 
paqueteria
Si no hi ets, nosaltres el 

recollim per tu.

Descompte en 
esdeveniments
Els teus esdeveniments, 

a un preu inferior.

Neteja
Neteja diària en el teu 

lloc de treball.

Retolació
Afegeix el logo de la 

teva empresa en el teu 

despatx.

Tarifes coworking

Llocs flexibles

Mitja jornada de matí 120 €/mes

Mitja jornada de tarda 100 €/mes

Jornada completa 195 €/mes

Llocs fixos 280 €/mes

Despatxos 380 €/persona

Bonus d’un dia 15€

Bonus de 10 dies 100€

Oficina Virtual 50€ *Preu sense IVA

Ús de sales de reunions inclòs per persona

Llocs flexibles

Mitja jornada 4 h/mes

Jornada completa 5 h/mes

Llocs fixos 7 h/mes

Despatxos de 4 pax 25 h/mes (per a tot el despatxo)

Despatxos de 8 pax o més 60 h/mes (per a tot el despatxo)

Oficina virtual 5 h/mes



PROJECTES
Hi ha moltes oportunitats per impulsar solucions als reptes complexos als quals ens enfrontem. 
Impact Hub connecta innovació, negoci i impacte.

Des de l’àrea de Projectes impulsem l’emprenedoria i la innovació a partir d’iniciatives que 
promouen el desenvolupament d’habilitats, idees i experiències que creen un impacte positiu en 
les persones, la societat i el planeta.

Col·laborem amb empreses i organitzacions públiques o privades. Alguns programes d’èxit 
implantats per la xarxa Impact Hub són:

GIRA Mujeres Weekend Barcelona

GIRA Mujeres és el programa posat en marxa per Coca-Cola 
a nivell global per a la capacitació personal i professional de 
dones. Impact Hub desenvolupa el format weekend, en el qual 
s’impulsen projectes d’emprenedoria per mitjà de diverses eines 
de formació i mentoria.

Des de 2018 GIRA Mujeres Weekend s’ha implantat en més de 
12 ciutats d’Espanya i Portugal. Al juny de 2019 va arribar a 
Barcelona, on van participar més de 40 dones.

WWF amb Impact Hub Global: unim forces 
per als oceans

WWF i Impact Hub s’han unit per identificar, accelerar i escalar 
solucions innovadores que transformin les indústries i el seu 
impacte al nostre planeta. Per mitjà d’aquest programa, 
busquen empoderar agents de canvi per a crear consciència 
social i trobar solucions a la innovació de plàstics als oceans.

Les properes fases de la iniciativa estaran centrades en 
alimentació i canvi climàtic i energia.

Economia circular a Impact Hub Donostia

Amb l’Objectiu d’impulsar una economia més sostenible basada 
en la reutilització dels recursos, Impact Hub Donostia ha 
impulsat Circular Hub, una plataforma d’experimentació que 
aglutina diversos actors d’Euskadi d’aquest camp.

El grup busca dinamitzar, desenvolupar i visibilitat iniciatives 
d’Economia Circular i l’educació sobre principis circulars i han 
desenvolupat eines d’autodiagnòstic i millora de processos per a 
pimes i indústria, entre moltes altres accions.

L’impacte 
no sorgeix 
d’accions 
solitaries. 
Necessita 
l’acció 
col lectiva.

DRIVING  INNOVATION FOR 
PEOPLE AND NATURE



Presentacions Mobiliari

Fotografía, vídeo 
i streaming

Catering

Pack de 
benvinguda

Creativitats i 
personalització

Disseny de 
producció

Desenvolupament 
de continguts

Paquet de 
comunicació

Serveis i continguts de valor afegit

Tipus de sales

A Impact Hub Barcelona disposem de sales d’esdeveniments i 
sales de reunions.

A més, disposem d’una impressionant terrassa descoberta de 
250 m2 amb vistes a la icònica Torre Agbar, amb capacitat de 
fins a 180 persones.

Les sales d’esdeveniments es poden reservar per a mitges 
jornades o jornades completes i les sales de reunions per hores.

Donem suport a les organitzacions dedicades a generar un 
impacte positiu. Consulta les nostres tarifes especials per a 
entitats sense ànim de lucre i empreses B Corp.

Acollim el teu esdeveniment més enllà de l’espai físic.
Som experts en generar converses que fomentin la innovació cap 
a un canvi social positiu.

Coneix la nostra gamma de serveis i continguts de valor afegit 
per transformar el teu esdeveniment en una experiència propera, 
sostenible, connectora i memorable.

ESDEVENIMENTS
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Metro: Llacuna (L4), Bogatell (L4) i Marina (L1)
Tram: Auditori - Teatre Nacional (T4)
Bicing Barcelona: 149 i 428
Autobús: 6, H14, N8, N11, 136, B20, B25, V23

Impact Hub Barcelona

Carrer de Pujades, 112
08005 Barcelona
Districte 22@
barcelona@impacthub.net


