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COWORKING

Contamos com uma estrutura completa 
para a sua empresa que possui interesse 
em fazer parte da nossa rede Coworking.

O Hub Social é uma startup de tecnologia social que capacita, investe e apoia 
projetos sociais de todos os portes e segmentos de todo o Brasil.

Transformamos a nossa casa e sede, em um espaço de trabalho compartilhado 
e através da locação do espaço, você apoia diretamente diversos projetos sociais 
no país!

Localizado na região da Pampulha em Belo Horizonte, nosso espaço  oferece 
uma estrutura completa para a sua empresa, com convívio diário com pessoas 
de diversos ramos e setores do mercado, possibilitando a troca de experiências 
e networking.



COWORKING

Conheça melhor nosso espaço

Ideal para treinamentos, palestras e workshops, o auditório possui capacidade 
de até 50 pessoas. Estrutura com internet wifi, ar condicionado, cadeiras 
universitárias, palco, projetor e tela, espaço para Coffee Break e serviço de 
recepção. A locação é realizada mediante reserva com horário disponível de 
segunda à domingo, de 08:00 às 22:00.

Trabalhamos com diária e 1/2 diária.
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Espaço para
Coffee Break

Estrutura com
internet Wi-Fi

Temos projetor



COWORKING

Ideal para reuniões e treinamentos, a sala 
de reunião possui capacidade para 8 
pessoas. Estrutura com internet wifi, ar 
condicionado, flipchart, banheiro privati-
vo, TV com conexão Apple TV e serviço de 
recepção. A locação é realizada mediante 
reserva com horário disponível de 
segunda à domingo, de 08:00 às 22:00. 
Trabalhamos com diária, 1/2 diária e 
locação por hora.
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ar condicionado

TV com conexão
 Apple TV 
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sala de reunião
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COWORKING

Ideal para empresas que buscam espaços privativos comerciais com toda 
privacidade e networking que o espaço de coworking oferece. 
Atendem de 2 a 15 funcionários (verificar disponibilidade).

Estrutura com recepção, cozinha equipada, áreas de descanso e de uso comum, 
desconto em locações de sala de reunião e auditório, internet wifi, salas 
mobiliadas, ar condicionado (ou possibilidade de instalação), endereço comercial e 
fiscal inclusos (verificar disponibilidade).

Uso de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 (com possibilidade de revisão).�

salas
privativas

Próximo à farmácias, padarias, restaurantes, supermercados, Caixa Econômica e ponto de ônibus�.

Endereço comercial
e fiscal inclusos

Salas
mobiliadas
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COWORKING

Escritório
virtual

Ideal para empresas que buscam adquirir endereço comercial e/ou fiscal na região 
da Pampulha.

Incluso: ENDEREÇO FISCAL (verificar CNAE)
                 ENDEREÇO COMERCIAL
                 CONTROLE DE CORRESPONDÊNCIAS
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 08h às 18h.

CONHEÇA MAIS



Ideal para reuniões e treinamentos, a sala 
de reunião possui capacidade para 8 
pessoas. Estrutura com internet wifi, ar 
condicionado, flipchart, banheiro privati-
vo, TV com conexão Apple TV e serviço de 
recepção. A locação é realizada mediante 
reserva com horário disponível de 
segunda à domingo, de 08:00 às 22:00. 
Trabalhamos com diária, 1/2 diária e 
locação por hora.



Para mais informações,
entre em contato com a gente:

adm@ohubsocial.com.br

(31) 3309-2795

https://www.instagram.com/ohubsocial/
https://www.ohubsocial.com.br/
https://wa.me/553133092795

