
Profissionalize seus estudos



Av. Prof. João Fiúsa, 1901 - Ribeirão Preto - SP

 Complexo Empresarial Fiúsa Center, Sala 909

 Centro comercial com vários estabelecimentos

 Fácil acesso 

 Estacionamento

 Segurança e monitoramento 24 horas

Excelente Localização

https://www.google.com/maps/place/Av.+Prof.+Jo%C3%A3o+Fi%C3%BAsa,+1901+-+Jardim+Sao+Luiz,+Ribeir%C3%A3o+Preto+-+SP,+14020-299/@-21.2112891,-47.8073067,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94b9b92a486371d9:0x939eab5052058105!8m2!3d-21.2112891!4d-47.805118


Estrutura
 Ambiente profissional, silencioso, climatizado e 

agradável

 Cabines espaçosas, privativas, com luminárias em Led, 

tomada dupla, prateleira e armário

 Cadeiras diretoria, ergonômicas e reguláveis (NR17)

 Internet de ultravelocidade (840Mb em fibra-ótica)

 Wi-Fi corporativo superpotente 

 Sala de Descanso humanizada

 Copa equipada para pequenas refeições (cafeterias, 

chaleira, micro-ondas, sanduicheira e filtro de água)

 Coffee Free (café, chás e biscoitos diversos a vontade)

 Coffee Shop (venda de produtos selecionados)

 Ambientes aconchegantes e preparação profissional

 Bancada externa para café e digitação 

 Toilettes (masculino e feminino)

 Segurança 24 horas (monitoramento por câmeras, 

acesso via aplicativo Bluetooth e controle de horários)



Diferenciais
 Convênio com o Estacionamento Fiúsa Park 

(40% de desconto para Study Lovers)

 Desconto no Restaurante Mio (basta informar 

que é nosso cliente)

 Comodidade (atendimento, localização e 

estrutura)

 Pagamentos facilitados (todos os serviços e 

produtos em uma única fatura)

 Regimento interno diferenciado (pensado 

para profissionalizar e potencializar seus 

estudos)



DIÁRIAS STUDY OFFICE



DIA ÚTIL

• Segunda, Terça, Quarta, Quinta ou Sexta-feira (exceto feriados)

• Diária com início às 08h00 e término às 23h00

• Cabine Compartilhada com prateleira e armário (sem chaves)



DIÁRIA EM DIAS ÚTEIS

PAGAMENTO INVESTIMENTO

Antecipado via Banco
R$ 39,00

Cartão de Débito ou Crédito
R$ 42,00

Boleto Bancário após a utilização
R$ 47,00



FINAL DE SEMANA E FERIADO

• Sábado, Domingo ou Feriado

• Diária com início às 08h00 e término às 23h00

• Cabine Compartilhada com prateleira e armário (sem chaves)



DIÁRIA EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

PAGAMENTO INVESTIMENTO

Antecipado via Banco
R$ 45,00

Cartão de Débito ou Crédito
R$ 48,00

Boleto Bancário após a utilização
R$ 53,00



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• É necessário assinar contrato de Prestação de Serviços e se sujeitar ao 

Regulamento Interno.

• Todo consumo extra no Coffee Shop dentro do mês será cobrado a parte, em 

um único boleto com vencimento para o dia 10 (dez) do mês subsequente.

• Este plano contempla apenas o uso de Cabine de Estudos Compartilhada no dia 

contratado. Horas na Sala Prime não estão inclusas nesta modalidade.

• As reservas deverão ser realizadas via WhatsApp, com antecedência mínima de 

24 horas, e mediante disponibilidade.



Conheça um pouco do nosso espaço...

@studyoffice

https://www.instagram.com/studyoffice/


AGENDE JÁ A SUA DIÁRIA!

(16) 99637-2883

Av. Professor João Fiúsa, 1901 - Jardim São Luiz

Edifício Empresarial Fiúsa Center - Sala 909

Ribeirão Preto - SP - 14024-250

(16) 3637-2883

https://wa.me/5516996372883?text=Ol%C3%A1!%20Quero%20agendar%20uma%20visita


Muito mais que uma sala de estudos...

studyoffice.com.br

http://www.studyoffice.com.br/


https://www.instagram.com/studyoffice/

