08 de novembro de 2018

Por que escolher o

Smart Place Coworking
S

omos muito mais do que um escritório compartilhado, somos um espaço multicultural, com novas tecnologias, novos processos e
muitas pessoas. Um lugar que fomenta a cultura do empreendedorismo, do colaborativo e do networking.

Estamos Perto de Tudo!

A

300 metros dos terminais de ônibus urbano e rodoviário, e estação da CPTM, a 5 min
das marginais, Rod Castelo Branco e Rodoanel, próximo a todos os bancos, correios,
academias, faculdades e restaurantes da região central de Osasco.
Com vários estacionamentos próximos, o Smart Place Coworking se destaca pela
localização e grande pacote de benefícios aos seus usuários.

Que tal reduzir seus custos em até 90%?

O

custo mensal para manter um escritório pequeno,
próximo de onde estamos, é por volta de R$ 5.000,00

Aqui você tem tudo isso,
por apenas: R$ 80 mensais!

Que tal aumentar o faturamento?

I

nvista mensalmente na sua empresa 45% do Saving em otimização de processos, tecnologia e marketing aproximadamente R$ 2.300,00.

Sua empresa se tornará mais competitiva devido a melhores processos e tecnologia, e mais lucrativa devido a captação de bons clientes
aliado uma boa estratégia de marketing. Tudo isso custando 55% menos do que se você estivesse fora daqui.

Benefícios de ser Smart
• Muito networking! Somos mais de 130 pessoas e 60 empresa de diversos
segmentos que podem te ajudar a crescer.
• Início imediato! Sem burocracia, sem fiador ou cheque caução.
• Planos flexíveis que permitem você crescer sem preocupações.
• A melhor relação custo benefício do mercado.
• Infraestrutura de ponta, estamos preparados para você!
• Garantia de 15 dias, se não gostar nós devolvemos o seu dinheiro.
• Software que integra os Coworkers e permite você saber em tempo real tudo
sobre seu plano e sua vida no espaço.
• E MUITO MAIS . . .

Vivencie essa experiência conosco,
GRATUITAMENTE!
Já experimentou trabalhar em um Coworking?
Venha passar um dia com a gente e entender como nosso espaço funciona.
Faça um dia de teste, é gratuito!*

Infraestrutura
• Internet com 2 links empresariais de operadoras diferentes, totalizando 300Mb de download com
150Mb de upload. Aqui você não fica sem internet.
• Wi-Fi cobre todo o espaço, mas se preferir temos rede cabeada 1Gbps.
• Infraestrutura de telefonia pronta para você trazer sua linha fixa ou PABX sem complicações.
• Ambientes climatizados com ar-condicionado e ventiladores.
• Controle de acesso e câmeras de segurança em todos os ambientes.
• Copa com micro-ondas, chuirrasqueiras e geladeira disponíveis para você.
• Cadeira de massagem, café e água a vontade.

*Horário para teste: seg à sex das 09h às 17h. Sáb. das 09h às 13h.

Sala de Reunião - Octopus

A

nossa sala de reunião possui tudo o que você precisa para
fazer da sua reunião um evento profissional: Wi-Fi, rede
cabeada, Lousa de vidro, flip-chart, TV 42”, Ar condicionado
individual com aquecedor, máquina de café Nespresso.
Acomoda até 10 pessoas.

Valores para Não Associados
1º Hora

R$ 35,00

2º Hora

R$ 30,00

Demais Horas

R$ 25,00

1 Dia - 12 horas

R$ 250,00

1 Semana – 5 dias

R$ 1.150,00

Sala de Atendimento

N

ossa sala de atendimento acomoda até 4 pessoas, possui
lousa de vidro e flip-chart, TV 32”, Ar-Condicionado,

rede cabeada e Wi-Fi.

Valores para Não Associados
1 º Hora

R$ 25,00

Demais Horas

R$ 20,00

Pacote 4 Horas

R$ 50,00

Pacote 8 Horas

R$ 90,00

Pacote 12 Horas

R$ 130,00

Horário de Funcionamento Seg à Sex das 8h às 20h.
Sáb das 9h às 13h.
Funcionamos fora destes horários, porém é cobrada uma taxa adicional de R$ 50/hora.
Aos domingos o período mínimo para funcionamento são de 4 horas com a taxa de R$ 50/hora.

Auditório

P

recisa um lugar para treinamentos que seja moderno, descontraído e barato?

Nosso auditório acomoda até 35 pessoas, e possui:
• Projetor,
• Wi-Fi,
• Lousa e flip-chart,
• TV 42”,
• Geladeira com bebidas (cobradas a parte) e frigobar para armazenar um lanche.
• Máquina de café expresso e cafeteira comum, caso você queira fazer um delicioso
café de garrafa,
• Tudo o que você precisa para fazer um evento top com um custo baixo.

Valores para Não Associados
Em horário de expediente

R$ 45,00 / hora

Fora do expediente

R$ 50,00 / hora

Posto de Trabalho Avulso
Hora, Dia ou Semana

P
A

recisando de uma mesa para trabalhar por algumas horas, em um local descontraído, com várias pessoas e empresas interessantes,
com internet ultrarrápida (Wi-Fi e cabeada), café, água, cerveja, massagistas e por que não uma manicure?
qui no Smart Place você encontra tudo isso e muito mais!
Pegue seu notebook e venha para cá!

Hot Desk
Mesa por Hora

R$ 5,00

Mesa por Dia

R$ 30,00

Mesa por Semana

R$ 120,00

*Uso da área de convivência somente para trabalho, não permitido o atendimento de clientes nessa área.
** Modelo de Negócio sem Fidelidade.
***Verificar com antecedência a disponibilidade de mesas livres.
****De seg à sex das 9h às 18h e sáb das 9h às 13h.

Endereço Fiscal - R$ 850/ano

V

ocê precisa formalizar sua empresa, ter um CNPJ, emitir notas fiscais, etc?

Nós abrimos ou transferimos a sua empresa para o endereço do Smart Place Coworking
rapidamente, e no valor do plano já está incluso os custos do contador para isso!

Valor do plano: R$850 podendo ser parcelado em até 4 vezes**
Sala de Reunião com desconto de 28%, apenas R$ 25 por hora
Sala de Atendimento com desconto de 20%, apenas R$ 20 por hora
Auditório com desconto de 40%, apenas R$ 20 por hora
O plano é válido apenas para empresas de serviço e não estão inclusas as taxas
municipais, estaduais e federais.
Plano válido por 12 meses ou término do ano vigente, o que ocorrer primeiro,
sendo renovável em janeiro do próximo ano.

*Não é permitido o uso da área de convivência para trabalho, nem para atendimento de clientes.
**Limitado a 3 CNAES, acima disso o valor do plano sofre alteração. O parcelamento sofre acréscimo de 10% e número de parcelas não pode exceder o ano corrente.
*** Formas de pagamento: Débito à vista, TED, Dinheiro, Cheque, Boleto ou Cartão de Crédito.

Virtual Office – R$ 35/mês

V

ocê trabalha em casa, mas não quer que os seus clientes saibam o seu endereço?
Que tal abrir filiais em outras cidades com baixo custo?

Utilize o nosso endereço nos seus cartões de visita, assinatura de e-mail, site, etc!
Além disso você ainda terá: Recepcionista, gestão de correspondência***, e descontos
incríveis para usar as nossas salas de reuniões.

Valor do plano R$ 420 parcelado em 12 vezes de R$ 35
Sala de Reunião com desconto de 28%, apenas R$ 25 por hora
Sala de Atendimento com desconto de 20%, apenas R$ 20 por hora
Auditório com desconto de 40%, apenas R$ 20 por hora

Serviços inclusos nesse plano:
Endereço Recepção
Gestão de
Comercial de Clientes Correspondência

*Parcelamento em cheque sem acréscimos, consulte outros meios de pagamentos e valores.
** Não é permitido o uso da área de convivência para trabalho, nem para atendimento de clientes.
***Recebemos apenas cartas e envelopes de pequenos tamanhos limitado a 10 correspondências semanais.
****Não está incluso o serviço de atendimento telefônico.
***** Valor do plano para pessoa física individual, para pessoa jurídica este plano sofre alteração de valores.

Membership – R$ 50/mês

T

odos os benefícios do Virtual Office e mais 1 período de 4 horas para estar conosco
todos os dias, usufruindo da nossa belíssima área de convivência para trabalhar ou,

receber clientes e fazer pequenas reuniões, sem custo.

Valor do plano R$ 600 parcelado em 12 vezes de R$ 50
Sala de Reunião com desconto de 42%, apenas R$ 20 por hora
Sala de Atendimento com desconto de 40%, apenas R$ 15 por hora
Auditório com desconto de 40%, apenas R$ 20 por hora

Serviços inclusos nesse plano:
Endereço Recepção
Gestão de
Comercial de Clientes Correspondência

*Parcelamento em cheque sem acréscimos, consulte outros meios de pagamentos e valores.
**Franquia de um período de 4h por dia.
***Plano Individual Para Pessoa Física.
****Durante eventos na área de convivência, fica vetado o uso da área por outros coworkers, exceto com a concessão do locatário.
*****Horas excedentes ao período será cobrado o valor de R$5,00 por hora
***** Plano individual pessoa física, para pessoa jurídica este plano sofre alteração de valores.

Como funcionam os planos rotativos com banco de horas?

V

ocê possuí um pacote de horas para usufruir das nossas dependências.
Sempre que você estiver no espaço, será descontado ao menos um

período de 4h do seu pacote de horas, e assim por diante, de acordo com o
número de períodos que você utilizou no dia.

Períodos:
			Manhã......08h

às 12h;
			Tarde........12h às 16h;
			Noite........16h às 20h.
Você pode utilizar a área de convivência sem custo para executar reuniões
com até 3 clientes por vez.

*Plano individual para pessoa física, para pessoa jurídica este plano sofre alteração de valores.
** Durante eventos na área de convivência, o uso da mesma fica vetado.
***Horas excedentes ao banco de horas do plano será cobrado o valor de R$5,00 por hora
*****Verificar com antecedência a disponibilidade de mesas livres.
******De seg à sex das 8h às 20h e sáb das 9h às 13h.
******* Fora do horário de expediente é cobrado R$ 50/hora.

Serviços inclusos nesse plano:
Endereço Recepção
Gestão de
Correspondência
Comercial de Clientes

Traga seu notebook, escolha um lugar e começe a trabalhar!
Planos rotativos com banco de horas mensais

T

udo que o Membership oferece, porém com maior liberdade de períodos para você estar aqui com a gente!
Além disso, você pode usufruir de uma mesa para trabalhar em ambiente climatizado, com Wi-Fi ou ponto de rede cabeado 1 Gbps.
Descontos de até 70% no preço para utilização da sala de reunião e muito mais!

Benefícios do plano 136h
Sala de reunião com 71% de desconto apenas R$ 10/h
Sala de atendimeto com 68% de desconto apenas R$ 8/h
Auditório apenas R$ 20/h

Benefícios dos planos com 80h e 120h
Sala de reunião com 57% de desconto apenas R$ 15/h
Sala de atendimeto com 60% de desconto apenas R$ 10/h
Auditório apenas R$ 20/h

Posição Fixa
Que tal uma mesa exclusiva para você?

V

ocê pode deixar suas coisas e até mesmo compartilhar essa mesa com mais 2 pessoas, caso queira. ***
Acesso livre ao Smart Place durante todo nosso horário de funcionamento. O uso da área de convivência é livre para receber até
3 pessoas, você tem direito a um armário, e descontos de até 85% no valor da sala de reunião, confira!

Sala de Reunião com desconto de 85%, apenas R$ 5 por hora
Sala de Atendimento com desconto de 80%, apenas R$ 5 por hora
Auditório R$ 20 por hora

Neste plano você pode escolher qualquer tamanho de mesa que esteja disponível, porém só você tem direito a usa-lá.

Posição Fixa

uma mesa exclusiva para você usar do seu jeito, deixar suas coisas e não se preocupar com horários :)

A mesa é sua e você pode permitir que mais duas pessoa a utilizem, por exemplo: 1 pessoa da
sua equipe. Dessa forma o custo da mesa acaba baixando.
Não é permitido que os demais usuários utilizem a mesa simultaneamente

Serviços inclusos nesse plano:
Endereço Recepção
Gestão de
Comercial de Clientes Correspondência

Sala Privativa - Liberdade
Se você busca espaço, privacidade e comodidade, nós temos a solução!

A sala privativa Liberdade acomoda até 7 pessoas distribuidas em 2 bancadas.
Equipada com 7 pontos de rede cabeada 1Gbps, Wi-Fi, Lousa de Vidro, Ar-condicionado individual, água, luz, IPTU, faxina inclusos no valor da mensalidade, além de contar com todos os
benefícios dos planos Posição Fixa como sala de reunião com 85% off e atendimento com 80%
off.
Não é necessário cheque caução ou fiador, sala pronta para uso, início imediato!

Valor com Fidelidade R$ 2.800,00
Valor sem Fidelidade R$ 3.000,00

Serviços inclusos nesse plano:
Endereço Recepção
Gestão de
Comercial de Clientes Correspondência

Sala Privativa - Humildade
Ideal para Startups e pequenos times que buscam privacidade, comodidade e baixo custo

A sala privativa Humildade acomoda até
4 pessoas, equipada com 4 mesas e
4 cadeiras, Wi-Fi, água, luz, IPTU, faxina e
todos os benefícios do plano Posição Fixa 1.
Não é necessário cheque caução ou fiador,
sala pronta para uso, início imediato!

Valor com Fidelidade R$ 1.200,00
Valor sem Fidelidade R$ 1.500,00

Serviços inclusos nesse plano:
Endereço Recepção
Gestão de
Comercial de Clientes Correspondência

Sala Privativa - Honestidade
Na medida para você que busca espaço, comodidade e conforto

A sala privativa Honestidade acomoda até 5 pessoas
distribuidas em 2 bancadas.
Equipada com 5 pontos de rede cabeada 1Gbps, Wi-Fi,
Lousa Branca, Ar-condicionado individual e uma dispensa pequena onde é possível colocar um ármario ou
guardar vários objetos, documentos, etc.
Agua, luz, IPTU, faxina inclusos no valor da mensalidade, além de contar com todos os benefícios dos planos Posição Fixa.
Não é necessário cheque caução ou fiador, sala pronta
para uso, início imediato!

Serviços inclusos nesse plano:
Valor com Fidelidade R$ 1.800,00
Valor sem Fidelidade R$ 2.000,00

Endereço Recepção
Gestão de
Comercial de Clientes Correspondência

Sala Privativa - Espirito de Equipe
Ideal para grandes equipes ou pequenas empresas que buscam comodidade
A sala privativa Espirito de Equipe acomoda até 14 pessoas
distribuidas em 4 bancadas.
Equipada com 5 pontos de telefone, 14 pontos de rede cabeada 1Gbps,
Wi-Fi, Lousa Branca, Ar-condicionado individual, porta com controle de
acesso, e um banheiro privativo.
Agua, luz, IPTU, faxina inclusos no valor da mensalidade, além de contar
com todos os benefícios dos planos Posição Fixa.
Não é necessário cheque caução ou fiador, sala pronta para uso, início
imediato!

Valor com Fidelidade R$ 3.800,00
Valor sem Fidelidade R$ 4.200,00

Serviços inclusos nesse plano:
Endereço Recepção
Gestão de
Comercial de Clientes Correspondência

Não encontrou o que procurava?
Entre em contato com a gente que nós pensaremos em uma solução sob medida para você.
(11) 4565-2334
(11) 95848-0487 (WhatsApp)
E-mail: contato@smartplacecoworking.com.br
Rua Melvin Jones, 143 – Centro, Osasco – SP
Smart Place Coworking
@smartplacecoworking
Visite Nosso Site:
smartplacecoworking.com.br

