TABELA DE PREÇOS

PLANOS
BÁSICO

R$ 89,00

Endereço comercial e postal em todas as unidades;
2 horas de uso de sala de reunião para 5 pessoas;
Tabela de preço diferenciada.

ENDEREÇO FISCAL
1 endereço fiscal, endereço comercial e postal em todas as unidades;

R$109,00/PLANO ANUAL
R$ 119/PLANO MENSAL

2 horas de uso de sala de reunião para 5 pessoas;
Tabela de preço diferenciada.

EXECUTIVO
Endereço comercial e postal em todas as unidades;
10 horas de uso de sala de reunião para 5 pessoas;
Tabela de preços diferenciada.

R$ 290,00

PLANOS
COWORKING MEIO PERÍODO

R$ 200,00

Estação de trabalho em ambiente climatizado com acesso a internet e serviços de apoio;
5 horas de uso de sala de reunião
Endereços comerciais e postais em todas as unidades;
Tabela de preços diferenciada*

COWORKING INTEGRAL

R$ 300,00

1 endereço fiscal, endereço comercial e postal em todas as unidades
2 horas de uso de sala de reunião para 5 pessoas;
Tabela de preço diferenciada

TREINAMENTOS
Endereço comercial e postal em todas as unidades;
10 horas de uso de sala de reunião para 5 pessoas
Tabela de preços diferenciada

*Para os horários entre 8h as 12h45 e 13h15 as 18h

R$ 390,00

ADICIONAIS
Se precisa de mais horas ou de personalizar o seu plano, não se preocupe.
Você pode acrescentar o tempo necessário para cada ocasião.

SALA DE REUNIÃO PARA 5 PESSOAS

SALA DE TREINAMENTO PARA 26 PESSOAS

1 HORA

R$ 35,00

1 HORA

R$ 55,00

10 HORAS

R$ 290,00

10 HORAS

R$ 390,00

20 HORAS

R$ 480,00

20 HORAS

R$ 660,00

40 HORAS

R$ 750,00

40 HORAS

R$ 1.120,00

Adicione Domicílio Fiscal

Adicione telefone exclusivo

Agendamento e

Em Qualquer Plano

com atendimento

acompanhamento online

Por Apenas

personalizado bilíngue

das suas reuniões

R$ 35,00 por mês

R$ 79,00 por mês

R$ 49,00 por mês

CORRESPONDÊNCIAS PLUS
ESSE SERVIÇO É GRATUITO EM QUALQUER UM DE NOSSOS PLANOS E INCLUI RECEBIMENTO, TRIAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS EM TODAS AS
UNIDADES.

ASSESSORIA
Fala a verdade. É bem mais fácil abrir uma empresa com
poucos gastos e com mais ajuda concorda? Por isso estamos
aqui. Para ajudar o seu projeto a sair do papel. Você pode contar
conosco na hora de ter assessorias nas áreas:

Jurídica
Assessoria advocatícia com acompanhamento de processos,
elaboração de contratos,
audiências e processos trabalhistas.
Administativa
Elaboração de projetos, planos de negócios, projeções
financeiras, planos de ação e consultoria preventiva e
corretiva.
Tecnologia da informação
Analisamos suas necessidades e processos e direcionamos
ao sistema mais adequado.

SERVIÇOS PAY-PER-USE

LIGAÇÕES REALIZADAS

TARIFA OPERADORA

TRANSMISSÃO DE FAX

TARIFA OPERADORA

RECEBIMENTO DE FAX

R$ 0,30 POR PÁGINA

TRADUÇÕES DE TEXTOS
ENTREGAS REGIONAIS

R$ 30,00 (200 PALAVRAS)
CONSULTE TABELA

CÓPIAS P&B

R$ 0,15

IMPRESSÕES P&B

R$ 0,15

ENVELOPES A4

R$ 0,50

ENVELOPES CARTAS

R$ 0,25

ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS
ESTACIONAMENTO

TARIFA CORREIOS
CONSULTE OPERADORA

CONSULTA SPC E SERASA - SIMPLES

R$ 13,00

Todas as opções de locações incluem:
Endereço comercial - para divulgação plena em qualquer veículo de mídia.
Estação de trabalho mobiliada com gaveteiro, armário e telefone (opcional) e material de escritório (lápis,
grampeador, tesoura, cola, borracha, clip)
Estações informatizadas com monitor e computador completo e manutenção de informática
Acesso ilimitado a internet banda larga e Wi-Fi de 15Mb;
Serviços de copa, limpeza e manutenção de escritório.

IDENTIDADE EMPRESARIAL
CRIAÇÃO DE MARCA

R$ 590,00

Estudo para desenvolvimento e criação de logotipo empresarial. Não inclui impressos.

PAPELARIA

R$ 370,00

Material digital gráfico contedo artes finalizadas para envelope cart, panfleto, timbrado,
pasta com orelha e cartão de visita. não inclui impressos.

CARTÕES DE VISITA
Cartões de visita com identidade empresarial e arte profissional. Laminação fosca e com
verniz localizado, sua impressão é colorida na frente e no verso. Vem com 1000 unidades
(arte inclusa).

R$ 170,00

WEB SERVICES

VOCÊ PODE COMEÇAR COM TUDO
No escritório Brasília voce pode ter um site profissional, básico ou robusto e que possa atender suas necessidades
e de seu novo empreeendimento. Sua idéia precisa esta à mostra e a internet é o melhor caminho. Consulte nossa
equipe e verifique qual a melhor maneira e modelo de ter um site completo.

Temos a capacidade de atender sua demanda desde o início pois podemos criar desde o domínio até sua hospedagem.

Venda de

Venda de

Hospedagem de

domínios (.com)

domínios (.com.br)

domínios

R$ 45/ano

R$ 43/ano

R$ 120/ano

