
Connect
Assinatura

A opção ideal para você utilizar os espaços e estruturas 
do Nex com economia, praticidade e comodidade.

Uma assinatura que possibilita você utilizar nossos serviços 
com desconto e te dá a oportunidade de se conectar com 
uma comunidade com mais de 800 profissionais.



Queremos mudar a nossa 
relação com o trabalho.
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A assinatura ideal para você que não precisa de uma estação fixa de 
trabalho, precisa de um ambiente profissional para realizar 
atendimentos e consultas ou que gosta de variar os ambientes em 
que realiza seus projetos.
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Através de um sistema online, prático e simples, você 
reserva suas diárias e salas de reunião com desconto.
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Benefícios da Assinatura

01 02 03

04 05 06

07 08 09

Desconto especial em 
nossa tabela de valores

Endereço Comercial
Sistema totalmente online 
e seguro com pagamento 
via cartão de crédito

Sistema de Extranet 
simples, prático e 
descomplicado

Eventuais descontos e 
promoções de parceiros

Acesso aos eventos 
exclusivos realizados pelo Nex

Acesso a conteúdos, 
newsletters semanais e mensais

Fazer parte de uma 
comunidade com mais 
de 800 profissionais

Desconto em 10% em novas 
negociações para outros planos do 
Nex após três meses de assinatura

Com a assinatura Connect de apenas R$ 59,00*, você garante:

Você também garante a possibilidade de contratar serviços avulsos exclusivos!

*R$ 59,00 + os serviços que utilizar no mês.

5



Acreditamos na ligação do que 
somos e do que nós fazemos.
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A economia que você procura…
Ao se tornar um assinante Connect, você aproveita os seguintes descontos:  

Connect

Diária

C1/hora

R1/hora

R2/hora

R3/hora

R4/hora

Aud | 4h

Visitante Desconto em %

R$40,00

R$30,00

R$60,00

R$50,00

R$70,00

R$40,00

R$550,00

R$50,00

R$40,00

R$70,00

R$60,00

R$90,00

R$50,00

R$700,00

20%

25%

14,29%

16,67%

22,22%

20%

21,43%

CLIQUE AQUI CLIQUE AQUI

Para mais informações sobre nossas salas de reuniões Para mais informações sobre nossos espaços para eventos

Aud | 10h R$1.000,00 R$1.200,00 16,67%
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https://nex.work/apresentacao/apresentacao-salas-de-reuniao-curitiba.pdf
https://nex.work/apresentacao/apresentacao-espaco-para-eventos-curitiba.pdf


Olha só o quanto você 
pode economizar!
No Nex, oferecemos também o Plano Ilimitado, em que o usuário 
tem direito a uma estação fixa de trabalho durante todos os dias de 
contrato. Uma rápida simulação em comparação com o Connect:

Assinatura 
Connect

Mensalidade Diárias utilizadas no mês Total

Plano Nex 
Ilimitado

R$59,00

R$850,00
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Ilimitadas

R$379,00

R$850,00

Uma grande economia, não é?! 
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… com a praticidade 
que você precisa!
Ao assinar o Connect você receberá um 
login e senha para acessar a Extranet do 
Usuário, um espaço totalmente online em 
que você pode efetuar reservas e 
cancelamentos de maneira fácil e rápida.

Obs: para reservas de espaços para eventos, 
necessário entrar em contato com o time do Nex Curitiba
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Entendemos que o isolamento nos 
atrapalha e aprendemos a nos conectar.

10



Uma comunidade empreendedora
Somos mais de 800 profissionais! A comunidade do Nex forma um ecossistema inovador em que você pode 
ampliar seus contatos comerciais e fechar parcerias para o seu negócio. 

Periodicamente, o Nex Curitiba promove eventos entre os membros da comunidade para fomentar o networking 
e estreitar os laços entre os integrantes. 
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Localização privilegiada 
O Nex Curitiba está localizado na Rua Francisco 
Rocha, 198, no Batel. 

Além do fácil acesso, você ainda conta com a 
proximidade de várias opções de comércio nas 
intermediações e o profissionalismo que o 
bairro oferece. 
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Newsletter e parcerias
O Connect também recebe newsletters semanais e 
mensais com o que há de atual no universo do 
empreendedorismo. Você também recebe eventuais 
descontos de parceiros e convites para eventos. 
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Somos curiosos e trabalhamos muito, 
cada vez mais. E somos felizes por isso.
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Serviços avulsos exclusivos 
para assinantes Connects

Endereço Fiscal
Contrate o endereço fiscal para sua empresa por + R$ 71,00 mensais.

Gestão de Correspondências
Nossa equipe recebe suas correspondências e entrega para você após uma avaliação 
biométrica em nossa recepção. Contrate por + R$ 29,00 mensais.

Combo de Diária & Combo de Sala de Reunião
Além do desconto em tabela, você tem três opções de contratação de pacotes com diárias 
e/ou  horas em sala de reuniões com descontos progressivos que podem chegar até a 25%.

Os combos podem ser contratados diretamente na recepção da Unidade Nex Curitiba e o 
pagamento é via cartão de crédito.

CLIQUE AQUI

Para mais informações e valores sobre os combos de diária

CLIQUE AQUI

Para mais informações e valores sobre os combos de sala de reunião
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https://nex.work/apresentacao/connectassinatura/apresentacao-connect-combo-diaria-cwb.pdf
https://nex.work/apresentacao/connectassinatura/apresentacao-connect-combo-reuni-cwb.pdf


Torne-se um Connect!
Apenas R$ 59,00 por mês + os 
serviços que utilizar. Clique aqui

Assine agora mesmo! Online, rápido, prático e via 
cartão de crédito. 

Se for sua primeira vez assinando o Connect, experimente o nosso 
período TRIAL com o primeiro mês no valor de apenas R$ 1,00 e 
ganhe R$ 100,00 de créditos para utilizar em nossos serviços. 

Em caso de dúvidas, acesse nosso FAQ.

Acesse a página do Connect
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https://nex.work/connect/assinatura/
https://nex.work/connect/
https://nex.work/connect/faq/


Nós realmente mudamos a 
nossa relação com o trabalho.
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ATENDIMENTO COMERCIAL
SEGUNDA A SEXTA DAS 08H ÀS 18H

RUA FRANCISCO ROCHA, 198
BATEL . CURITIBA . PR

NEX.WORK




