Somos um laboratório de inovação e criatividade, que acelera ideias,
projetos, talentos, movimentos, causas e negócios criativos.
Somos também um espaço de cowork, cursos e eventos.

E por tudo isso somos SEROTONINA, um neurotransmissor de felicidade,
bem-estar e amor, que transforma de dentro pra fora.
#serotoninapraSP #serotoninapraVC #serotoninaproMUNDO

nosso DNA
Contamos com alguns elementos essenciais, presentes na molécula de
serotonina. Cada elemento tem sua importância mas, unidos, resultam
em muito mais harmonia, nos transformando integralmente, em todos
os sentidos.
Buscamos mudanças estruturadas na escolha e no propósito,
que só acontecem através da evolução da consciência, individual e coletiva.
Contribuindo para esta expansão, o SEROTONINA abre suas portas e forma
uma rede neurotransmissora, em que cada parte é essencial e interfere no
todo.
Vem com a gente!

Oxigênio
Criação, Arte e Disrupção
Nitrogênio
Inovação e Empreendedorismo
Hidrogênio
Sustentabilidade
Carbono
Propósito

nossos produtos
CURSOS & EVENTOS

Nossos cursos e eventos promovem os elementos serotonínicos - Inovação, Empreendedorismo, Disrupção, Arte,
Sustentabilidade e Propósito - e possuem a premissa de estarem associados à novas experiências e uma
metodologia mão na massa.

COWORKING

Sendo uma pessoa ou um grupo, por um dia ou por mês, nossa casa está pronta para atendê-lo. Valores bem
acessíveis e justos, com toda estrutura incluída.

ESPAÇO DE EXPERIÊNCIAS

Nossa casa nasceu para fazer parte do movimento “maker” e ser um ambiente de experimentação. Use e abuse
trazendo suas ideias, projetos e necessidades. Produzimos eventos ou executamos projetos de terceiros que
promovam nossos ideais.

ALUGUE O ESPAÇO

Temos estrutura para vários formatos de cursos, oficinas, eventos, cineclubes, palestras, aulas, espaço para
coachings, consultas e reuniões. Ajudamos também na promoção e vendas. Conta pra gente o que você precisa.

nossos produtos

LABORATÓRIO DE PROJETOS E SOLUÇÕES CRIATIVAS PARA EMPRESAS

Criamos projetos, achamos soluções e executamos tudo isso. Realizando e potencializando os projetos através
de uma rede de parceiros únicos, especiais, super qualificados, que amam trabalhar pela inovação e avanço.

CURADORIA DE PESSOAS INCRÍVEIS

Achamos a pessoa certa para seu projeto. Artistas, fotógrafos, influencers, grafiteiros, malucos, visionários,
pessoas incríveis que podem mudar o mundo com suas ideias.

CONCEPT LAB

Sabe aquela ideia guardada ou já desenvolvida, que nunca foi testada?
Criamos uma ambiente favorável à execução ou validação, para que ideias ganhem vida.

nosso espaço

Estrutura para cursos, eventos, oficinas, aulas,
palestras, reuniões, pesquisas, laboratório de
projetos, cine clubes, festas, exposições e deve
ter mais coisas.
Quem sabe você não tenta algo novo ou traz
pra cá o que vc já faz?
Temos várias formas de envolvimento nos
projetos e ajudamos na produção, promoção,
assessoria e gestão financeira, além de
potencializar tudo isso em nossa rede.

galpão
GALPÃO

Cursos, palestras, aulas,
encontros, cineclubes, talks,
festas, treinamentos.
Pé direito alto
Telão com projetor
Flipchart
25 pessoas
sentadas sem mesa
20 pessoas em roda
12 pessoas com mesa
35 pessoas no chão
10 tapetinhos de Yoga

galpão

sala

SALA

Aulas, cursos, reuniões,
consultas, apresentações,
treinamentos.
Telão com projetor
Flipchart
Ar condicionado
10 pessoas com mesa
12 pessoas
sentadas sem mesa

mezanino

MEZANINO

Aulas, cursos, reuniões, eventos,
grupos de trabalho
Mesas carretéis
Rede e almofadões
20 pessoas sentadas
40 pessoas
sentadas no chão
10 tapetinhos de Yoga

sala de reuniões

SALA DE REUNIÕES
Reuniões, consultas, coaching,
grupos de trabalho,
apresentações
TV
Parede de lousa
Flipchart
até 5 pessoas sentadas

ESTAÇÕES DE TRABALHO

NOSSA MENSALIDADE INCLUI:
• Uso de uma estação de trabalho por tempo ilimitado, sem fidelidade
(aviso prévio de 30 dias) e acesso 24h.
• Uso da cozinha e áreas comuns
• Café, água, chá e insumos do dia-a-dia
• Uso ilimitado da sala de reunião (até 5 pessoas)*
• Internet
• Endereço comercial e telefone fixo para sua empresa
• Secretariado > recebemos ligações e recados
• Uso gratuito da área de cursos > 4h/mês*
• Uso do projetor internamente > 4h/mês*
• Inclusão de seu negócio em nossa rede de parceiros e possibilidade de
utilizar nossas redes para promoção de projetos

VALORES
1 estação por mês: R$450
1 estação por semana: R$125
1 estação por dia: R$50
Para mais pessoas > adaptamos, fala com
a gente!
*mediante agendamento prévio e respeitando a grade
de atividades

localização

ENDEREÇO
Rua Professor Frontino Guimarães, 302
Vila Mariana – São Paulo – SP
Próximo ao metrô Vila Mariana, atrás da ESPM e Belas Artes
+55 11 5082-2111 e 95637-5008
amomuito@serotoninalab.com.br

serotoninalab.com.br

