CEDÊNCIA DE ESPAÇOS - AEVM
Necessita de espaços para a realização de reuniões, eventos ou formação?
A Associação Empresarial de Vila Meã oferece as melhores soluções de cedência de salas e
espaços. Dispomos de Gabinetes Equipados e de serviços de Escritório Virtual.

CONHEÇA OS NOSSOS ESPAÇOS:
Sala de Reuniões:
- c/ espaço para aproximadamente 20 pessoas
- equipada c/ computador, tela e projector
Gabinete de Cowork:
- espaço comum de trabalho para Micro Empresas, Profissionais Liberais ou Start-Ups
- c/ acesso a Wi-Fi
Show Room:
- espaço para exposição e mostra de produtos a clientes e fornecedores
- visitas por marcação
Arrecadação:
- para armazenamento de produtos de pequenas dimensões

CONHEÇA OS NOSSOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO VIRTUAL:
Secretariado:
- para recepção de encomendas
- para atendimento de telefonemas, clientes e fornecedores
Serviços de Assessoria de Comunicação:
- assessoria de imprensa
- publicidade & propaganda
- relações públicas
Serviços de Design
Se procura escritórios com todos os serviços de apoio, num conceito moderno e inovador "chave na
mão", nós temos a solução ideal para o seu negócio.
Os serviços disponibilizados permitem-lhe reduzir até 90% os custos de instalação do seu negócio, se
optar por um Escritório Virtual, ou até 50%, se optar pela utilização efetiva de um gabinete. Os
associados têm condições especiais para aluguer destes espaços.
Ideal para consultores, designers, webdesigners, informáticos, arquitectos, jornalistas, advogados e
outros profissionais que não necessitam de um escritório convencional para trabalhar.
Contacte-nos e aceda às condições e à tabela de preços.

TABELA DE PREÇOS:
GABINETES:
Sala de Reuniões:
Preço por hora: 10/8 €
Preço por dia: 60/48€
Gabinete de Cowork:
Preço por dia: 7/5,6 €
Preço duas semanas: 50/40€
Preço por mês: 90/72€
Show Room:
Preço por semana: 15/12€
Arrecadação:
Preço por dia: 3/2,4€
Preço por semana: 6/5€

ESCRITÓRIO VIRTUAL:
Secretariado
Preço por mês: 100/80€
Assessoria de Comunicação
mediante orçamento
Serviços de design
mediante orçamento

* Os valores indicados são para dias úteis e para horário laboral (das 9h às 13h e das 14h às 18h). A
requisição de espaços e serviços para horários pós-laborais, fins-de-semana e feriados só será efetuada
mediante consentimento prévio e apresentação de tabela de preços ajustada.

Para mais informações contacte-nos.
Associação Empresarial de Vila Meã
Urbanização da Cruz, loja 3, 4605-359 Vila Meã, Amarante
Tel: 255 735 050 | Tlm: 911 836 006
E-mail: aevilamea@gmail.com

