
ENDEREÇO
FISCAL

APRESENTAÇÃO



Esta apresentação tem como objetivo 
apresentar a você nossa solução de 
Endereço Fiscal e servir como um manual 
de orientação a respeito dele.

VVamos lhe mostrar todos os benefícios 
deste serviço, como e por que ele pode 
beneficiar seus clientes e atender a 
demandas importantes deles.

TTambém vamos lhe convidar e esclarecer 
sobre como podemos estabelecer uma 
parceria que seja enriquecedora para 
ambos.

Desde já, obrigado por sua atenção!

Equipe Partilhar.co.

Olá, Contador!





Um endereço fiscal é um endereço válido para o registro da 
empresa, mas que não necessariamente diz respeito ao 
endereço de atuação da empresa.

Dessa forma, essa prática, que é totalmente legal para empresas 
prestadoras de serviço, consiste em registrar um endereço válido 
apenas para que a abertura da empresa seja possível.

EEnquanto Coworking, nós, do Partilhar, estamos legamente 
registrados e autorizados para prestar esse tipo de serviço.

Juntamente ao endereço, oferecemos soluções 
complementares como o encaminhamento de 
correspondência e salas para reunião.

Endereço Fiscal

O QUE É?





Sabemos que são inúmeras as
situações que o Endereço Fiscal
pode ser útil.

Mais do que isso, não ter um
endereço fiscal para regularização
da empresa pode ser uma pedra
nno sapato que nós queremos
resolver para você e seu
cliente!

Mas é aí que você 
entra, contador!



Vantagens para seu Cliente:
BENEFÍCIOS

Abrir empresa e 
emitir notas rápido.
O jeito mais fácil de abrir uma em-
presa e emitir notas fiscais rápido, 
sem burocracia e com baixo custo.

Sem Custos de
Escritório Físico.
A empresa opera e faz negócios em 
qualquer lugar do país sem necessi-
dade de arcar com custos de um 
escritório físico.

Correspondências de 
Forma Prática
Recebemos, notificamos e envia-
mos as correspondências através de 
escaneamento de forma descompli-
cada e ágil.

Profissionalismo
Quem tem operação independente 
de um endereço físico pode esta-
belecer um endereço comercial 
profissional para a empresa e levar 
seu negócio para o próximo nível.



Quanto Custa?
PLANOS E PREÇOS



Contrate sem burocracia.
CONTRATAÇÃO

Para acessar mais informações e 
contratar basta acessar nosso 
site através do link abaixo.

Temos uma equipe técnica de 
prontidão para conduzir
a solução ideal
para cada
situsituação.



Obrigado pela atenção!
Nos colocamos à disposição e reafirmamos o nosso 
compromisso de estabelecer uma parceria de sucesso 
junto à sua empresa.

Contatos úteis:

Site Partilhar.co: 
www.partilhar.co

Página de Vendas Escritório Virtual: 
wwwww.partilhar.co/escritorio-virtual

Telefone/Whatsapp: 
(32) 98850-1501

SOZINHOS, VAMOS MAIS RÁPIDO
JUNTOS, VAMOS MAIS LONGE


