
 

 Qual a importância dos Escritórios Virtuais num mercado cada vez mais
globalizado e competitivo?

 

 
Para as empresas e profissionais que decidiram optar por prescindir de ter uma sede própria, para as start up que estão agora
a começar e também para as que pretendem uma reestruturação mas que estão renitentes, a Maquijig esclarece sobre as
principais vantagens na adoção de um escritório virtual.

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 Vantagens:  

 
Preocupação zero com manutenção e administração de pessoal, redução de custos e mais tempo disponível para dedicação
ao próprio core business.  

 

Os escritórios virtuais são uma das grandes tendências do mercado atual. A possibilidade de ter a domiciliação da empresa,
com um pacote de serviços extra que permite agir como se tivesse um escritório fixo, é uma oferta bastante procurada. A ideia
é oferecer uma estrutura completa, ou seja, um escritório mobiliado e decorado a custos realmente baixos e com
disponibilidade para as empresas começarem a usufruir desta estrutura imediatamente, dando início às suas atividades e
divulgando o endereço comercial e respetivos contactos para os clientes. Normalmente, estas estruturas têm a vantagem de
contar com uma localização privilegiada, o que oferece credibilidade e status para o negócio das empresas residentes, assim
como o aparecimento de novas oportunidades de negócios por se encontrar num espaço altamente Business.

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 

|| A QUEM SE DESTINA
Os escritórios virtuais são destinados a empreendedores que
precisam reduzir os custos iniciais de um escritório. São ideais
para todas as empresas, desde os profissionais liberais e PME,
até às grandes empresas, cujas atividades não exigem uma
presença obrigatória e a tempo inteiro no escritório, mas
necessitam de um espaço para atender os seus clientes e
assegurar os corretos procedimentos administrativos.

 

|| OFERTA MAQUIJIG
O Centro de Empresas Maquijig (CEM) é o espaço ideal para a
sua empresa. Qualidade de construção, modernismo,
atendimento personalizado e bom ambiente são algumas das
qualidades que pode encontrar. Temos uma variedade de
espaços e serviços ao seu dispor: escritórios virtuais, aluguer de
escritórios e de armazéns, coworking, eventos e formação, entre
outros serviços complementares que fazem deste espaço, o seu
espaço.

 

 Veja os pacotes que o CEM criou para a sua empresa e venha visitar-nos.  

  

 Se não pretende receber mais esta informações clique aqui  

 

 

http://www.maquijig.com/centro-de-empresas/escritorios-virtuais/
http://www.maquijig.com/localizacao/
http://www.maquijig.com/
https://www.facebook.com/Maquijig
https://www.linkedin.com/company/maquijig
https://twitter.com/Maquijig
https://www.youtube.com/user/Maquijig

