
 
 

Rua Aureliano Guimarães, 150 – 3º andar – Studio 303 – Vila Andrade (Morumbi) – São Paulo, SP 

Olá, 
 
Agradecemos o seu contato e disponibilidade em realizar o seu trabalho aqui no Simis Yoga Studio. 
 
Estou enviando abaixo para você analisar, a forma que atuamos com os terapeutas e facilitadores, seja para 
eventos, aulas avulsas ou encontros. 
 
Veja se para você atende ao que está almejando, e dando sequência, podemos agendar uma conversa com a 
Coordenação do Simis para alinharmos os detalhes, agenda e outros.  
 
1) Para realizar o seu evento (workshops, palestras em grupo, eventos outros, vivencias, etc) segue nossa 
forma de trabalho: 
 
2) Atuamos com valores fixos para uso das salas, de acordo com o período de uso: 
Sala Yoga Laranja: 
- R$ 300,00 período até 2 horas   
- R$ 450,00  período até 4 horas  
- R$ 650,00  período integral (sábados das 10h às 20h ou domingo das 09h às 19h) 
- R$ 1.150,00 fim de semana integral (sábado das 10h às 20h e domingo das 09h às 19h) 
 
Sala de Massagem e terapias: 
30% do valor da terapia cobrada (até 1hr de atendimento)  
35% do valor da terapia cobrada (até 2h30 de atendimento) 
 
3) Capacidade Sala Yoga Laranja:    30   pessoas deitadas / 40 pessoas sentadas / 15 pessoas para prática 
de yoga / 25 pessoas em roda (sala com 85 m2). 
 
4) Disponibilizamos: 
- Serviço de recepção  
- Água e chá à vontade 
- Copos 
- Guardião do espaço na abertura e fechamento do espaço 
- Limpeza do local 
- Mini Copa e Espaço para servir o coffee-break 
- Lavabo exclusivo 
- Estrutura material e tecnológica (tapetes de yoga, bolsters, blocos, som*, projetor*, salas com ar 
condicionado) 
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- Todas as tomadas das salas são 220 V 
* caixa bluetooth (locação 30 reais) 
* projetor (locação 50 reais p/hr) 

 
5) Não incluso: 
- Agendamento 
- Captação de participantes 
- Recebimento de valores dos clientes 
 
6) O responsável pelo evento deve fornecer para o Simis Yoga Studio todas as informações, completas e 
necessárias para a realização do evento, bem como as artes para divulgação assumindo total 
responsabilidade pela precisão das mesmas. 
 
7) O Simis Yoga Studio se responsabiliza pela divulgação do evento: 
Em nossas redes sociais  
Inserção do mesmo em nossa agenda mensal 
Fazer menção do seu evento/atividade na programação impressa (juntamente com outros eventos) na 
recepção do Simis Yoga Studio.  
Obs: Não é possível garantir que haja inscrições ou alguma garantia mínima de alunos e interessados.  
 
8) As inscrições, preenchimento do formulário e respectivos pagamentos são de responsabilidade do 
organizador do evento, responsável pelo evento.  
 
9) Também é responsabilidade do organizador do evento os valores a serem devolvidos quando o pagamento 
é feito em espécie (troco), em dinheiro, e à vista no momento do evento. 
 
10) Quando forem aceitos cartões de débito ou crédito dos clientes, para o pagamento do evento, o 
responsável pelo curso/workshop, deve providenciar a própria máquina de passar cartões. 
Sugerimos que o contratante utilize ferramentas para pagamento on line, como Eventbrite, Sympla, ou outros 
similares. 
 
11) Os eventos poderão ser cancelados: até 3 semanas antes sem custo / 2 semanas antes taxa de 20% do 
valor / 1 semana antes taxa de 30% do valor. 
 
Estamos localizados em São Paulo, na Rua Aureliano Guimarães, 150 – sala 303 – 3º andar – Vila Andrade / 
Morumbi (ao lado dos Shoppings Morumbi Town e Jardim Sul) 
 
Estas informações são para cotação apenas, não configurando reserva. 
Datas e valores sujeitos a alteração sem prévio aviso. 
Ficamos à disposição para esclarecimentos. 
Atenciosamente, 
Equipe Simis Yoga Studio 


