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Apoio Administrativo
Escritório Virtual
Espaço para Reuniões e Treinamentos
Salas de Escritório
Coworking

NOSSOS SERVIÇOS

Coworking proporciona uma
economia de até 60% por estação 
de trabalho

60%
SAIBA MAIS EM: WWW.PRISMAOFFICE.COM.BR



Fale conosco e saiba como podemos reduzir seus custos e otimizar seus processos

DÚVIDAS FREQUENTES...

Custos reduzidos em comparação a escritórios convencionais
Temos serviços de endereço Fiscal e Comercial
Serviço de Atendimento Telefônico
Flexibilidade Contratual
Início Imediato



Ambientes mobiliados, com Wifi, ar condicionado, telefone, limpeza, 
secretariado, fax, digitalização, suporte de TI, copiadoras e serviço de 

copa.

 APOIO ADMINISTRATIVO

PRISMA OFFICE



PRISMA OFFICE

É um serviço para empresas que inclui basicamente o atendimento 
telefônico, transferência de chamadas e um endereço físico e fiscal. O 
serviço é complementado em alguns casos com a disponibilidade de 
coworking, sala de reunião e de treinamento para serem usadas nos 

momentos em que o cliente solicitar.

ESCRITÓRIO VIRTUAL

Espaços de coworking no Brasil 
cresceram 52% em relação a 2015 52%



Sala de reunião e sala de treinamento com a estrutura e tecnologia necessárias para que as 
atividades sejam um sucesso, o Prisma Office tem. Os locais são equipados com Smart TV, 

quadro branco, flipchart, projetor multimídia, além do acesso à internet. O Prisma Office 
pensou em tudo para você. 

REUNIÕES & TREINAMENTO

PRISMA OFFICE

A ordem do momento é reduzir custos!



PRISMA OFFICE

Procurando um ambiente prático, funcional, moderno, confortável e seguro para receber seus 
clientes? Imagine ter à disposição toda a infraestrutura e mão de obra de uma empresa, mas 
pagar apenas pelo tempo que você utilizar. Você pode ter aqui no Prisma Office! Aqui você 
encontra salas de escritório mobiliadas e com acesso à internet. Consulte um de nossos 

planos e tenha seu escritório equipado e pronto para trabalhar em 24h. 

SALAS DE ESCRITÓRIO

Espaços compartilhados: tendência que veio para ficar!



PRISMA OFFICE

Solução sob medida para profissionais que procuram um lugar para suas atividades, sem 
as tentações de um home office e sem os custos e problemas ocasionados pela 

manutenção de um escritório com boa localização e estrutura. 
 Coworking basicamente se trata de um novo modelo de trabalho que tem o objetivo de 

incentivar a troca de idéias, compartilhamento, networking e colaboração entre 
profissionais que podem ser de diferentes áreas. Tudo isso presencialmente e realizado 

em um escritório físico. 

COWORKING

Uma mudança que está gerando transformação! 





PRISMA OFFICE



O trabalho duro bate 
o talento quando o 

talento não trabalha 
duramente. 

TIM NOTKE



OBRIGADO!

Saiba mais em:  
(24) 3355-3954 |  98102-6466 
www.prismaoffice.com.br 
info@prismaoffice.com.br 
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