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01Nós temos o melhor espaço para o seu trabalho.



Sobre nós
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Aqui na The WorkHouse, nós temos tudo o que sua
empresa precisa para ser mais! Se você está
começando seu próprio negócio ou já é um
empresário de sucesso, nós temos planos que
permitem com que sua empresa se desenvolva ainda
mais, reduza seus custos com estrutura, serviços e
burocracias e tenha chances de ser mais reconhecida
através de um ótimo networking que só um espaço
colaborativo pode te oferecer. 

Oferecemos mais que apenas um lugar para você
trabalhar, oferecemos oportunidades de muito
sucesso!

THE WORKHOUSE
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Por que
utilizar a The
Workhouse?

THE WORKHOUSE

Utilizar o espaço da TWH te proporciona benefícios que
vão além da comodidade que uma boa cadeira pode te
oferecer. Para você que está iniciando no mundo do
empreendedorismo ou então já possui uma empresa
consolidada, um espaço compartilhado pode ser um
grande redutor de custos, pois com muito menos do que o
valor de uma sala comercial e toda a sua burocracia (que
gira em torno de R$3.500,00 mensais), você tem uma
estrutura completa, entre muitas outras vantagens.



O que
podemos te
oferecer?

Internet cabeada e wi-fi de alta velocidade;
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Sala de reunião equipada com kit multimídia e serviços de

copa com café e água à vontade; 

Salas mobiliadas com amplas mesas e cadeiras

ergonômicas regulamentadas pela norma NR-17;

Secretária especializada (para atendimento telefônico

personalizado e gestão de correspondências);

Sistema completo de telecomunicações, com ramais

exclusivos;

Endereço Fiscal e Endereço Comercial;

Serviços de impressão;
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Nossos serviços
 

THE WORKHOUSE

Salas Privativas;

Sala de reunião;

Espaço compartilhado;

Espaço para eventos;

Aqui você pode encontrar o serviço

que melhor combina com você.
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Salas
Privativas
Com as salas privativas você tem o

benefício de estar em um ambiente

compartilhado e aproveitar tudo o que

nós temos para oferecer, sem perder a

privacidade que você precisa. 

Temos salas privativas para você e sua

equipe com 4, 7 e 8 lugares!

THE WORKHOUSE
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Sala de reunião para até 6

pessoas; kit multimídia; serviços

de copa (café, água e bolachas

para coffee break).

THE WORKHOUSE

Sala de
Reunião
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Espaço
compartilhado
Trabalhar em um espaço compartilhado

pode reduzir seus custos de operação,

acabar com as dores de cabeça e as

preocupações desnecessárias e ainda te

conectar com muita gente legal!

THE WORKHOUSE
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Espaço para
eventos
Nós contamos com um espaço

aconchegante e moderno para você

fazer seu evento corporativo, realizar

palestras ao ar livre ou se você já faz

parte do mundo The Workhouse e

quer apenas espairecer em um dia

mais agitado, este é o lugar ideal. 

THE WORKHOUSE



Nossos planos

Planos Preços
Ambiente Compartilhado

Escritório Virtual

Sala de Reunião

Salas Privativas

Espaço para Eventos

A partir de R$365,00

A partir de R$250,00

R$45,00

Sob consulta*

Sob consulta*
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Torne-se um
membro

EMAIL

theworkhouse@theworkshouse.com.br

CONTATO

(11) 97374-7278

ENDEREÇO

Rua Aracê, 303 - Vila Formosa,

São Paulo - SP

THE WORKHOUSE


