Preços especiais para quantidades maiores. 


Precisa de máscaras para sua empresa? 

Solicite um orçamento sem compromisso.
(21) 3916-2900
conciergerie@linqbrasil.com.br


#empreender #empreededorismo #sucesso #pessoas #localdetrabalho #coworkingrj #escritóriocompartilhadorj #oabrj

Linq Brasil
#linqbrasil #saladereuniao #coworking #telefoniapersonalizada #saladereuniaoequipada #internet #recepcao #coworkingspaces #coworkingoffice #escritoriovirtual #empreender #empreededorismo #sucesso #pessoas #localdetrabalho #coworkingrj #escritóriocompartilhadorj #oabrj


#linqbrasil #coronavirusbrasil

#fusaq.connecting.businesses #empreender #empreededorismo #sucesso #pessoas #fusõeseaquisições #fusoeseaquisicoes #fusoes #fusoeseaquisicoesempresariais #empreendedorismo #empreender

“Nós miramos acima do alvo para acertar o alvo”
Ralph Waldo 


117- “A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos.” 

Marcel Proust 



111- As pessoas não carecem de força, carecem de determinação.
Victor Hugo

112- O erro acontece de vários modos, enquanto ser correto é possível apenas de um modo.
Aristóteles
113- O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho.
Abraham Lincoln
114- Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.
Roberto Shinyashiki
115- A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmo-nos sempre depois de cada queda.
Oliver Goldsmith

116- 




Solicite um orçamento sem compromisso
(11) 3295-1400
(21) 3916-2900
conciergerie@linqbrasil.com.br
www.linqbrasil.com.br" www.linqbrasil.com.br

https://bitly.com/




Utilidade pública- COVID-19: Um dos nossos clientes, nos informou que consegue importar máscaras de proteção em grande quantidade. No intuito de ajudá-los, caso necessitem em quantidade significativa, por favor, nos informes. Nossa intenção é ajudar na proteção e a não propagação do vírus.

107- “O talento realmente vence jogos, mas é a inteligência e o trabalho em equipe que conquistam os campeonatos.”
Michael Jordan

108- “Existem pessoas que querem que algo aconteça, algumas desejam, já outras vão e fazem acontecer.”
Michael Jordan

109- “É durante os momentos mais escuros que devemos nos concentrar para enxergar a luz”
Aristóteles


110- “Um problema é uma chance para fazer o seu melhor”
Duke Ellington


110-Nenhum obstáculo será grande, se sua vontade de vencer for maior!


99 - “O otimismo é essencial para a conquista. Também é o fundamental da coragem e do verdadeiro progresso”.
Nicholas M. Butler


“Mudança é o estado natural dos negócios, então, esteja preparado”
Brian Roberts







Use essa crise como oportunidade de rever algumas prioridades e atitudes.

COVID-19
Problema?

OPORTUNIDADE! 
É uma oportunidade para capacitar outras facetas da nossa vida. VAMOS DAR A VOLTA POR CIMA!

Serviços de consultoria contábil, tributária e financeira 

Acesse: https://bit.ly/3bqW1G1" https://bit.ly/3bqW1G1

#linqbrasil #saladereuniao #coworking #telefoniapersonalizada #saladereuniaoequipada #internet #recepcao #coworkingspaces #coworkingoffice #escritoriovirtual #empreender #empreededorismo #sucesso #pessoas #localdetrabalho #coworkingrj #escritóriocompartilhadorj #oabrj


#linqbrasil #coronavirusbrasil

#fusaq.connecting.businesses #empreender #empreededorismo #sucesso #pessoas #fusõeseaquisições #fusoeseaquisicoes #fusoes #fusoeseaquisicoesempresariais #empreendedorismo #empreender




Solicite um orçamento sem compromisso
(11) 3295-1400
(21) 3916-2900
conciergerie@linqbrasil.com.br
www.linqbrasil.com.br" www.linqbrasil.com.br

“Sempre acreditei que os resultados vêm com o trabalho. Não faço as coisas pela metade, pois daí só poderei esperar resultados pela metade.”

Eu sei que o medo é um obstáculo para algumas pessoas, mas para mim é uma ilusão. O fracasso sempre me faz tentar ainda mais da próxima vez.”

“Obstáculos não podem te parar. Se você topar com uma parede, não vire e desista. Descubra como escalá-la, passe por ela, trabalhe nisso.”



PROMOÇÃO! Utilize um dos nossos pacotes fiscal ou comercial pagando 100 mensal.

Abertura de empresa e utilização do nosso endereço fiscal SP. Conheça!
Espaço mobiliado com internet wi-fi, telefone, recepção, copeira e limpeza.
Aproveite a promoção de coworking em São Paulo e RJ com otima localização!
Abertura de empresa e utilização do nosso endereço fiscal . Conheça!
Aproveite a promoção de coworking em São Paulo e Rio de Janeiro com ótima localização!

79 - Eu sei o preço do sucesso: dedicação, trabalho duro, e uma incessante devoção às coisas que você quer ver acontecer.
Frank Lloyd Wright
80 - Você tem que acordar cada manhã com determinação se você pretende ir para a cama com satisfação.
George Lorimer
81 – Imagine uma nova história para sua vida e acredite nela.
Paulo Coelho

82 – Faça sua próxima reunião em uma das nossas salas.

83 –coworking no Rio de Janeiro e São Paulo 

84 – ESCRITÓRIO VIRTUAL, SALA DE REUNIÃO e COWORKING no Rio de Janeiro e São Paulo.

85 – O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo.
Winston Churchill
86 – É possível mudar nossas vidas e a atitude daqueles que nos cercam simplesmente mudando a nós mesmos.
Rudolf Dreikurs

87 – Nossas SALAS DE REUNIÃO são ideias para reuniões rápidas ou fechar novos negócios.

88 – O espaço estruturado para desfrutar da vida e do trabalho.
Propiciando um ambiente real de negócios.

89 - Estrutura ampla e suporte completo para reuniões profissionais

70 - Faça sua próxima reunião em uma das nossas salas.
74 - O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo.
Winston Churchill
75 - Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança.
Stephen Hawking
76 - Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você.
Cynthia Kersey
16 – Escritório virtual e coworking no Rio de Janeiro e São Paulo 
28 - A persistência é o caminho do êxito.
Charles Chaplin


12 - Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao poder.
13 - Estrutura ampla e suporte completo para reuniões profissionais
14 - ESCRITÓRIO VIRTUAL, SALA DE REUNIÃO e COWORKING no Rio de Janeiro e São Paulo.
Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.
Thomas Edison
17 – Talento é 1% inspiração e 99% transpiração.
Thomas Edison
18 - Não há substituto para o trabalho duro.
Thomas Edison
19 - Coworking
Espaços de trabalho compartilhados
com o melhor custo-benefício
21- Quer mais informações sobre nossas salas de reunião? ... Venha fazer uma visita e marque a sua próxima reunião em uma de nossas salas!
23 – Nossas SALAS DE REUNIÃO são ideias para reuniões rápidas ou fechar novos negócios.
Salas de reunião 
24 – ESCRITÓRIO VIRTUAL, SALA DE REUNIÃO e COWORKING no Rio de Janeiro e São Paulo
25 – TEMOS O AMBIENTE ESPECIALMENTE PENSADO PARA VOCÊ EMPREENDEDOR
26 – "Procure se cercar de pessoas que tragam desafios, que ensinem e estimulem o seu melhor".
Bill Gates
27 - "É genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender com as lições do fracasso".
Bill Gates
28 - A persistência é o caminho do êxito.
Charles Chaplin
29 - No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.
Albert Einstein
57 - O que é Coworking?
58 - O Coworking é uma troca de experiências.
Para conectar, inspirar, transformar e realizar.
59 - Não perca a oportunidade de vir para o coworking da LINQ BRASIL, com a comodidade de ter o metrô próximo!

60 - O espaço estruturado para desfrutar da vida e do trabalho.
Propiciando um ambiente real de negócios.
62 - Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.
Cristopher Morley
63 - Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.
Cristopher Morley

A Linq Brasil oferece os serviços de locação de salas de reunião, salas comerciais e estações de trabalho, além do serviço virtual de endereço e telefonia personalizada. A Linq Brasil está situada nas duas grandes e principais capitais comerciais do país, Centro do Rio de Janeiro e São Paulo. Oferecemos infraestrutura para começar o seu negócio em até 24 horas, com conforto e segurança. Internet, copeira, limpeza e serviço de recepção são um dos serviços que oferecemos aos nossos clientes. 
Venha fazer parte da Linq Brasil!

Sua atividade precisa do layout de sala em ilha? Fale com a EDX Coworking no Centro do Rio de Janeiro. Estamos localizados a 5 minutos das barcas, na Av. Rio Branco, 124. (21) 2178-9696 | 99253-2939 | 97200-9657 | contato@edxcoworking.com.br | empresas@edxcoworking.com.br

Venha sozinho ou com muitos. Monte sua equipe, faça parte de outra.
Para empresas, profissionais, nômades digitais e etc.
Mais que tecnologia e coworking: troca de experiências.
Para conectar, inspirar, transformar e realizar.
De terno ou de bermudas: coworking antipressão e antipreguiça.
Qualidade para trabalhar descontraído, sem distrações.
Coworking com a comodidade de contar com transporte público seguro! 
Não perca a oportunidade de vir para um coworking premium, com a comodidade de ter o metrô na porta! 20% de desconto em contratos fechados até 30 de novembro de 2017!

Aproveite! 20% de desconto em contratos fechados até 30 de novembro de 2017!
Aproveite as vantagens de trabalhar em um ambiente especialmente projetado para otimizar o seu negócio.
Expanda ou reduza sua estrutura, privativa e cativa, totalmente personalizada e adaptada à sua demanda.
Usufrua de uma estrutura profissional full-service num local estratégico no centro histórico do Rio de Janeiro.
Agende uma visita e tome um cafezinho conosco!
Assim, poderá comprovar pessoalmente o estilo RIO CO.working de fazer negócios.
Espaços Flexíveis e Simples com Regus™.
Um espaço de coworking da Regus é ideal para quem precisa de muita flexibilidade.
O que é Coworking?
A revolução que está alterando para sempre a forma que pequenas empresas, profissionais freelancers e autônomos se relacionam entre si, com seus fornecedores e clientes.

--Coworking é uma nova forma de pensar o ambiente de trabalho. Seguindo as tendências do freelancing e das start-ups, os coworkings reúnem diariamente milhares de pessoas a fim de trabalhar em um ambiente inspirador.



endereço comercial: para empresas que desejam um endereço de maior prestígio ou para expandir seus negócios. O endereço comercial te possibilita a utilizar o nosso endereço em cartões de visita, banners, panfletos, sites, redes sociais ou qualquer anúncio publicitário.
Abriremos no feriado de 20/11/2019 (quarta-feira). Precisando de um espaço no Centro do RJ para realizar seu evento, fale conosco. Aqui é um espaço que você pode contar com os serviços, até mesmo no feriado. Saiba +: (21) 2178-9696 | 99253-2939 |contato@edxcoworking.com.br

Sala privativa mobiliada para empresas no Centro do RJ, com serviços agregados: limpeza, café, internet, endereço comercial, câmera, sala de reunião, recepção. Consulte-nos: (21) 2178-9696 | 99253-2939 | 97200-9657 contato@edxcoworking.com.br | empresas@edxcoworking.com.br
https://unioffice.com.br/planos/escritorio-virtual/

	precisa que retire o domínio da VULtr para o Thiago fazer a transferência 

Dar o acesso da Vultr para a Localweb fazer a transferência 
Anthony fazer a transferência.
09 – 
Você tem um projeto para apresentar,
 mas não tem um local? Nós temos!
Solicite um orçamento sem compromisso
(11) 3295-1400
(21) 3916-2900
conciergerie@linqbrasil.com.br
www.linqbrasil.com.br" www.linqbrasil.com.br

#linqbrasil #saladereuniao #coworking #telefoniapersonalizada #saladereuniaoequipada #internet #recepcao #coworkingspaces #coworkingoffice #escritoriovirtual #empreender #empreededorismo #sucesso #pessoas #localdetrabalho #coworkingrj #escritóriocompartilhadorj #oabrj

A Linq Brasil oferece os serviços de locação de salas de reunião, salas comerciais e estações de trabalho, além do serviço virtual de endereço e telefonia personalizada. A Linq Brasil está situada nas duas grandes e principais capitais comerciais do país, Centro do Rio de Janeiro e São Paulo. Oferecemos infraestrutura para começar o seu negócio em até 24 horas, com conforto e segurança. Internet, copeira, limpeza e serviço de recepção são um dos serviços que oferecemos aos nossos clientes. 
Venha fazer parte da Linq Brasil!
https://nex.work/connect/?fbclid=IwAR0_oKjDUJ4pIPMyDHhvPcfWWKuvrdifI65AMgOnpqjZPUjo3zT57pbqfeE
Espaço de trabalho perfeito para conectar pessoas e compartilhar ideias
Escritórios prontos que podem ser personalizados, com toda a infraestrutura, para trabalhar com conforto e segurança, sem burocracia e investimento inicial.
Conte conosco para facilitar o seu dia a dia, enquanto você alcança o sucesso! #VempraUniOffice



De espaços de trabalho compartilhados a escritórios privativos para mais de mil pessoas. Descubra a melhor opção para você!
SOLICITE UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO.
Nossas Estações de Trabalho são equipadas para a comodidade do cliente. Com internet Wi-Fi ou a cabo, recepção, serviço de limpeza e mobiliário moderno a decoração no estilo industrial dá um ar aconchegante e convidativo. Nossos clientes podem ir no novo espaço chamado Espaço Café Linq, onde se pode apreciar a vista da Cidade durante o expediente na nossa cobertura e apreciar um café.
Venha ser Linq você também! — file_0.png

file_1.wmf

 sentindo-se muito feliz.
10 - Estações de trabalho, aluguel de escritório, sala de reunião, escritório virtual com endereço fiscal e comercial, telefonia personalizada.

11- PRECISANDO DE UM ESPAÇO PARA SUA EMPRESA?

Oferecemos o melhor em aluguel de escritório, sala de reunião, estação de trabalho, escritório virtual com endereço fiscal e comercial, telefonia personalizada.

12 - Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao poder.
13 - Estrutura ampla e suporte completo para reuniões profissionais
14 - ESCRITÓRIO VIRTUAL, SALA DE REUNIÃO, ALUGUEL DE ESCRITÓRIO e COWORKING no Rio de Janeiro e São Paulo.
Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.
Thomas Edison
16 – Escritório virtual e coworking no Rio de Janeiro e São Paulo 
17 – Talento é 1% inspiração e 99% transpiração.
Thomas Edison
18 - Não há substituto para o trabalho duro.
Thomas Edison
19 - Coworking
Espaços de trabalho compartilhados
com o melhor custo-benefício
20 - Faça sua próxima reunião em uma das nossas salas.
21- Quer mais informações sobre nossas salas de reunião? ... Venha fazer uma visita e marque a sua próxima reunião em uma de nossas salas!
23 – Nossas SALAS DE REUNIÃO são ideias para reuniões rápidas ou fechar novos negócios.
Salas de reunião 
24 – ESCRITÓRIO VIRTUAL, SALA DE REUNIÃO e COWORKING no Rio de Janeiro e São Paulo
25 – TEMOS O AMBIENTE ESPECIALMENTE PENSADO PARA VOCÊ EMPREENDEDOR
26 – "Procure se cercar de pessoas que tragam desafios, que ensinem e estimulem o seu melhor".
Bill Gates
27 - "É genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender com as lições do fracasso".
Bill Gates
28 - A persistência é o caminho do êxito.
Charles Chaplin
29 - No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.
Albert Einstein
30 - Lute. Acredite. Conquiste. Perca. Deseje. Espere. Alcance. Invada. Caia. Seja tudo o quiser ser, mas acima de tudo, seja você sempre.
tumblr
31 - Eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação.
Charlie Brown Jr
32 - 

33 – COWORKING NO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO. A Linq Brasil oferece estações de trabalho permanentes ou temporárias.

A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.
Frederick Herzberg
Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer.
Eleanor Roosevelt
34 - O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo.
Winston Churchill
35 - Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos.
Friedrich Nietzsche
36 - Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo.
Mark Twain
37 – 

38 – Coworking
Espaços de trabalho compartilhados com o melhor custo-benefício.
39 - O verdadeiro homem mede a sua força quando se defronta com o obstáculo.
Antoine de Saint-Exupéry
16 De Setembro – Dia Internacional Para A Preservação Da Camada De Ozônio
45 - Estrutura ampla e suporte completo para reuniões profissionais.  

46 - Espaços de trabalho compartilhados com o melhor custo-benefício.
47 - No fim tudo dá certo,e se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim.
Fernando Sabino
48 - VOCÊ PRECISA DE UM LOCAL PARA GERENCIAR SUAS CORRESPONDÊNCIAS?
A hospedagem na LINQ BRASIL permite o benefício imediato de um endereço para a sede social da sua empresa ou de um endereço como local de negócios, um serviço eficiente para monitoramento de assuntos comerciais e administrativos.
49 - Use nossas salas de reunião para apresentações, entrevistas, aquisição de clientes ou treinamentos para sua empresa.
50 - "Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum" – Jim Rohn
Sucesso não é nada além de algumas poucas disciplinas, praticadas todos os dias.
 Jim Rohn
Se você realmente quiser fazer alguma coisa, encontrará um caminho. Se não quiser, encontrará uma desculpa.
Jim Rohn
Tenha uma mesa fixa para deixar seus pertences e trabalhar ao lado de diversos profissionais.
No #Nex Rio você tem acesso ao coworking 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça já!


O Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio é uma data importante para a conscientização sobre a destruição dessa camada.


Salas De Reunião Para Alugar No Brasil
Use nossas salas de reunião para apresentações, entrevistas, aquisição de clientes ou treinamentos para sua empresa.
Conheça e visite o nosso escritório compartilhado.
Tem um café quentinho a sua espera!
ABRINDO SUA EMPRESA?
ENDEREÇO FISCAL E ESCRITÓRIO VIRTUAL.
VOCÊ PRECISA DE UM LOCAL PARA GERENCIAR SUAS CORRESPONDÊNCIAS?
Apresente-se bem no mercado sem os custos de um escritório convencional.
"Jamais se compare com ninguém neste mundo. Se fizer isso, você estará insultando a si mesmo".
Bill Gates
Precisando de um escritório virtual?
Escritório virtual no Rio de Janeiro e São Paulo
Locação de espaços corporativos 

As vantagens dos espaços de coworking
Vantagens do Coworking:
Uma nova forma de pensar o ambiente de trabalho.
BAIXO CUSTO
SEM INVESTIMENTO INICIAL
NETWORKING
Networking
MAIOR NETWORKING
FOCO NO SEU NEGÓCIO
NOVAS AMIZADES 
Coworking: as vantagens de trabalhar em um escritório compartilhado
Um espaço de coworking da Regus é ideal para quem precisa de muita flexibilidade.


Uma empresa especializada em serviços de escritório e soluções inteligentes para profissionais independentes, micro, médias e grandes empresas.

Os espaços de coworking oferecem uma série de benefícios a seus integrantes. Como uma economia de custos, se comparada a instalação em um local próprio de trabalho. Além de possibilitar a ampliação da rede de contatos através do contato pessoal diário com outros profissionais, dentre outros.
Coworking: Tudo sobre o que é, suas vantagens e desvantagens

CONSULTE NOSSOS PREÇOS 
ESPAÇO A MAIS PARA A TROCA DE EXPERIÊNCIAS
PRECISANDO DE UM ESPAÇO PARA SUA EMPRESA
Além de salas de reunião e estações de trabalho. A Linq Brasil oferece o serviço de escritório virtual de endereço e telefonia personalizada.

Estações de Trabalho para empresa? 
Faça sua próxima reunião em uma das salas do Nex!
Salas de reunião de 3 a 10 pessoas
Estrutura ampla e suporte completo para reuniões profissionais
Atendimento na sala, com café e água à vontade
Ambiente corporativo, moderno e inovador
A nova forma de trabalho que está revolucionando o mercado, onde pequenas empresas, profissionais freelancers e autônomos se relacionam entre si, com seus fornecedores e clientes. Essa nova forma de trabalhar tem o nome de Coworking, uma nova forma de pensar o ambiente de trabalho. Seguindo as tendências do freelancing e das startups, os coworkings reúnem diariamente milhares de pessoas a fim de trabalhar em um ambiente inspirador. Esse sucesso é fruto de uma ideia simples: profissionais independentes que procuram um espaço democrático em que possam desenvolver seus projetos sem o isolamento do home office ou as distrações de espaços públicos.
O Espaço Coworking possui:
	Ar-condicionado

Mobiliário (Estação de trabalho e cadeira)

Internet wifi e internet cabeada
Café e água
Armário para guardar volumes (Plano Coworking Full)
Uso da sala de reunião por 10 horas no mês até 4 pessoas, durante a semana, com agendamento prévio
Uso do endereço comercial: para recebimento de correspondências, cartão de visita e website
Impressão de 100 folhas por mês (Plano Coworking Full)
Secretária compartilhada para recebimento de visitantes
Manutenção de ar-condicionado
Serviço de limpeza
Dedetização
Luz, IPTU, Condomínio
Segurança 24 horas

Endereço Comercial
Serviço ideal para profissionais liberais que desejam ter um endereço profissional para a sua empresa, cartão de visita e website.
Espaço Coworking com toda infraestrutura completa para a sua comodidade. Excelente espaço
As Melhores Opções de Coworking e Espaços de Trabalho em São Paulo e Rio de Janeiro.

Coworking para sua Empresa utilizar como Endereço Fiscal e Sala de Reunião. 
	Serviços De Coworking

Espaços de trabalho compartilhados
com o melhor custo-benefício
Escritórios Eventuais
Salas comerciais mobiliadas
contratas por período
Os escritórios de coworking são ótimas opções para profissionais que desejam sair de escritórios residenciais, ou para empresas que procuram se instalar em locais com estrutura qualificada, mas com preço reduzido. 
O melhor custo benefício, infraestrutura completa, sem preocupações ou despesas
Venha para o NEX Coworking Rio de Janeiro e trabalhe num espaço inovador e moderno. Planos flexíveis que combinam com seu estilo de vida e trabalho. Agende sua visita!
Confira algumas vantagens que os escritórios de coworking podem lhe oferecer:
	Internet de Alta Velocidade

	Salas de Reunião

	Localização de destaque

	Segurança

	Café e Água

	Recepcionista Bilíngue

	Ambiente sofisticado e design corporativo

	Linha telefônica própria

Networking com empresas da rede


