
PLANOS E SERVIÇOS -  MEU ESCRITÓRIO CWK

PLANOS: Os nossos planos são pensados para melhor atender as necessidades da 

advocacia. Para tanto fornecemos os instrumentos e serviços essenciais ao desenvolvimento 

das atividades jurídicas, transparecendo a confiabilidade e profissionalismo.

VIRTUAL:
-I- Número de telefone exclusivo com atendimento personalizado 1;

-I- Endereço comercial para divulgação ao cliente;

-I- Domicílio fiscal para registro do CNPJ;

-I- Redirecionamento de chamadas para o telefone cadastrado 1; 

i- Recepcionista em horário com ercia l1;

-I- Gestão de correspondências com avisos personalizados;

-I- 10% de desconto na locação dos ambientes eventuais 2 

Valor mensal: R$ 197,00

EXCELSIOR 01:

-I- Plano Virtual;

4- Pacote de 05 horas mensais nas salas Executivas ou de R euniões3;

-I- Acesso 24 horas ao escritório para utilização do ambiente contratado.

Valor mensal: R$ 397,00 

EXCELSIOR 02:

-I- Plano Virtual;

4- Pacote de 16 horas mensais para utilização no CWK EVENTUAL 3;

-I- Acesso 24 horas ao escritório para utilização do ambiente contratado.

Valor mensal: R$ 397,00 

CWK ROTATIVO:
-I- Posição Rotativa na sala de coworking, conforme disponibilidade;

-I- Acesso 24 horas ao escritório para utilização do ambiente contratado;

-I- 10% de desconto na locação dos ambientes eventuais 2 .

Valor mensal: R$ 437,00 

CWK EXCLUSIVO:
-I- Posição Exclusiva na mesa de coworking;

-I- Armário privativo;

-I- Acesso 24 horas ao escritório para utilização do ambiente contratado;

-I- 10% de desconto na locação dos ambientes eventuais 2 .

Valor mensal: R$ 557,00

1 Horário comercial de 09h às 18h de segunda à sexta-feira, exceto feriados;
2 Descontos não cumulativos;
3 Pacote mensal válido por 01 (um) ano, sendo que as horas não são cumulativas entre os meses;
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AMBIENTES: Os nossos ambientes são climatizados, com vista privilegiada, equipados 

com mobiliário requintado e com a melhor infraestrutura tecnológica (Internet de Fibra 

GPON e WI-FI com qualidade UniFi), visando o melhor atendimento ao seu cliente.

EXECUTIVA 3:
-I- Sala para até 03 pessoas;

-I- Computador AII-in-One;

-I- Telefone ilimitado.

Valor da primeira hora: R$ 77,00 

Valor das horas subsequentes: R$ 57,00 

EXECUTIVA 5:
-I- Sala para até 05 pessoas;

-I- Computador AII-in-One;

-1- Telefone ilimitado.

Valor da hora: R$ 87,00

Valor das horas subsequentes: R$ 67,00 

REUNIÃO:

-I- Sala para até 07 pessoas;

-I- Notebook;

-I- Televisão Smart 49’;

-I- Telefone ilimitado.

Valor da hora: R$ 97,00

Valor das horas subsequentes: R$ 77,00 

CWK EVENTUAL:

-I- Estações de trabalho na sala de Coworking;

-I- Favorecimento ao Networking;

Valor da hora: R$ 27,00 

PRIVATIVA PREMIUM:

-1- Plano Virtual;

i- Sala personalizada conforme a necessidade do cliente;

-I- Acesso 24 horas ao ambiente privativo;

-I- Ramais telefônicos com serviço de bina;

-I- Ligações ilimitadas;

4- 50% de desconto na locação dos demais ambientes;

Valor sob consulta.
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PACOTES DE HORAS *: Idealizados para que você possa usufruir das Salas Executivas e de 
Reunião com o melhor custo-benefício.

Pacote de 04 horas: Pacote de 08 horas: Pacote de 12 horas:

Valor: R$ 257,00 Valor: R$ 477,00 Valor: R$ 687,00
* As horas compradas no pacote devem ser utilizadas em até 60 (sessenta) dias.

DEMAIS SERVIÇOS INCLUSOS:

1) Copa com água, chá e café;

2) Biblioteca virtual;

3) Secretariado para recepção de clientes 1.

SERVIÇOS PAY-PER-USE:

1) Reprografia (impressão, cópia e digitalização);

2) Mentoria jurídica e empresarial;

3) Correspondente jurídico (advogados, estagiários);

4) Advocacia de Apoio;

5) Serviço de Estagiários;

6) Serviços de Secretariados;

7) Eventos (Treinamentos, Cursos, Palestras, Seminários, Workshop e afins);

TEM INTERESSE EM UM PLANO OU PACOTE DE HORAS PERSONALIZADO?

Entre em contato conosco para que possamos fazer uma proposta diferenciada e com 

o melhor custo-benefício.

PRECISANDO CAPTAR CLIENTE?

Nossa comunidade jurídica propicia um ecossistema negociai e de networking 

diferenciado, isto porque um dos objetivos do MEU ESCRITÓRIO CWK é fazer a integração 

entre o Advogado e o Cliente ou mesmo entre Advogados de Outras Cidades com os nossos 

Coworkers, favorecendo e facilitando as parcerias.

Venha fazer parte de nossa comunidade jurídica!


