
O COWORKING
QUE desperta 
seu lado 



ACREDITAMOS QUE O 
MUNDO PRECISA DE 
MAIS PESSOAS

A Criatividade não é algo exclusivo de atividades artísticas. Você pode ser
Criativo em qualquer coisa – matemática, engenharia, ciência – tanto
quanto em música, pintura e dança. Todos possuem a capacidade de
aprender e de ser Criativos. A Criatividade não é randômica, é um
processo de se ter ideias originais que possuem valor.
A Fantástica Fábrica Criativa acredita nisso. Somos
um Coworking uma Escola de Criatividade, uma Comunidade que ensina e
incentiva as pessoas a pensarem de maneira diferente, a serem Criativas e
Inovadoras, a ver o mundo fora da caixa sempre com o foco de gerar valor
nos seus negócios e em suas vidas . Promovemos a colaboração e o
aprendizado constante entre nossos Alunos e Coworkers e acreditamos
que através de tudo isso podemos evoluir profissionalmente e ter um
impacto positivo no mundo.



Cozinha equipada
com geladeira, micro-
ondas, café quentinho 

e água gelada. Tudo 
para manter você 

bem acordado!

Um local tranquilo, 
perto do centro e de 

fácil acesso!

Espaço de trabalho 
compartilhado 

Colaborativo, criativo, 
confortável e 
climatizado!

Espaço de 
trabalho 
colaborativo 
E

Cantos de brainstorming 
espalhados pelo Coworking

para você compartilhar e 
desenvolver ideias

Estúdio de gravação para 
seus vídeos do Youtube

e cursos online. Estrutura com 
fundo verde, absorção 

acústica, iluminação e tripé 
para câmera



Todos os planos mensais incluem

Clube de benefícios com nossas 
empresas parceiras

Descontos em sala de reunião, estúdio e 
espaço para eventos.

Books to learn, nossa biblioteca 
compartilhada

Além das facilidades
Recepção

Cozinha compartilhada
Limpeza

Internet de fibra óptica
Ambiente climatizado

Pertinho de centro
Espaço para guardar bicicleta

Fácil de estacionar



planos e preços
ESPAÇO COMPARTILHADO

1h Sala de Reunião

PLANO ROCKET

Horas ilimitadas

1h Sala de Reunião

1h Estúdio de Gravação

Locker Fixo

Escritório 
Criativo/Networking

Ambiente 
Climatizado/Internet Fibra

Recepção de clientes

PLANO Quest

Horas ilimitadas

1h Estúdio de Gravação

Locker Fixo

PLANO SPACE

segunda-sexta meio período 
(08:30 – 13:30 ou 13:30 as 18:30)

Escritório 
Criativo/Networking

Ambiente 
Climatizado/Internet Fibra

Recepção de clientes

Limpeza

Endereço Comercial

R$ 379,00 R$ 329,00

Escritório 
Criativo/Networking

Ambiente 
Climatizado/Internet Fibra

Recepção de clientes

Limpeza

Limpeza

R$ 259,00



SALA 
INDIVIDUAL 
PARA ATÉ 04 

Sem taxa de condomínio, sem dor 
de cabeça! Tudo que você precisa  

para o seu negócio. 
*contrato por no mínimo 3 meses.

R$ 1650/mês

Escritório 
Criativo/Networking Recepção de clientes Limpeza/Manutenção

Internet FibraEndereço Comercial Café/ Água Mineral 
Free

Ambiente 
Climatizado

2 Horas Sala de 
Reunião/ Mês



Sem taxa de condomínio, sem dor 
de cabeça! Tudo que você precisa  

para o seu negócio.

R$ 3200/mês

SALA 
INDIVIDUAL 

PARA ATÉ 08 

Escritório 
Criativo/Networking

Ambiente 
Climatizado Recepção de clientes Limpeza/Manutenção

Internet Fibra2 Horas Sala de 
Reunião/ Mês Endereço Comercial Café/ Água Mineral 

Free



SERVIÇO

Sala de reunião (1h)

Estúdio de gravação (1h)

COWORKER

R$ 35,00

R$ 25,00

EXTERNO

R$ 45,00

R$ 30,00

SALA DE REUNIÃO
ATÉ 08 PESSOAS FAÇA O 

SEU 
EVENTO 

4 Horas R$ 1120,00 (Coworker) - R$ 160,00 (Externo) 

8 Horas R$ 220,00 (Coworker) - R$ 280,00 (Externo) 

AUDITÓRIO
30 PESSOAS

Diurno 09:00 - 13:00 ou 14:00 - 18:00 R$ 250 R$ (Coworker) R$ 450 (Externo)

Diurno 09:00 - 18:00 R$ 450 (Coworker) R$ 650 (Externo)

Salas para palestras, reunião, 
coaching, treinamentos, aulas 

particulares e cursos. 
Veja qual é a ideal para você!

09:00 às 19:00



Vamos 
marcar 
uma 

R u a  P a r n a í b a 4 6 8 , S ã o  F r a n c i s c o ,  C u r i t i b a / P R
c o n t a t o @ f f c r i a t i v a . c o m

Tel/WhatsApp: (41)  99207.6521


