
Tenha um aplicativo do seu coworking

Aproxime-se do seu cliente, aumente suas vendas e agregue mais 
valor à sua marca e aos seus serviços criando um aplicativo para seu coworking.

Ter um aplicativo para seu coworking não 
poderia ser mais rápido e fácil! Disponibili-
zado para Android e IOS, ele será desenvol-
vido com nome, logo e cores da sua empre-
sa. Totalmente integrado ao Conexa, pro-
porcionará praticidade aos seus clientes ao 
realizar reservas, acompanhar atendimen
tos, pagar faturas e muito mais!

Saia na frente do seu concorrente
e contrate agora o seu App



ATRAVÉS DO APLICATIVO SEUS CLIENTES PODERÃO:

Consultar disponibilidade e reservar salas;

 Segunda via de boletos e notas scais;

Alterar e cancelar reservas dentro do prazo 
permitido;

Enviar arquivos para impressão

Registrar itens consumidos em sua copa (self 
checkout);

Registrar Check-in e Check-out em estações 
de trabalho;

Acompanhar histórico de faturas;

Acompanhar consumo de pacotes de horas 
(créditos);

 Pagar faturas e novas reservas com cartão de 
crédito online;

Receber, em tempo real, noticações push de 
recados, correspondências, eventos, promo-
ções etc.;

Conhecer e realizar negócios com outros 
membros de sua comunidade;

Obter descontos e benefícios no clube de 
vantagens do seu coworking



O funcionamento do aplicativo está totalmente condicionado ao uso do Software Conexa vendido separadamente;

Alguns recursos listados acima dependem de módulos do Conexa ou versões opcionais vendidas separadamente;

A opção de pagamento com cartão de crédito online está disponível exclusivamente através de integração com a Cielo;

O aplicativo será compatível com dispositivos Android versão 5.0 ou superior e iOS versão 9.0 ou superior;

A utilização de dispositivos que não cumprem os requisitos mínimos estabelecidos ou a existências de possíveis 
worms ou vírus podem ocasionar falhas como o não recebimento de noticações.

O O Conexa não oferecerá suporte ao usuário nal devendo as solicitações serem realizadas pelo coworking;

A instalação e o funcionamento do aplicativo estão condicionados a disponibilidade de internet no dispositivo.

Condições Gerais:

Saia na frente, contrate agora seu App! Basta acessar no
Conexa a opção Cong>Módulos Opcionais 

por unidade adicional

R$ 900,00
taxa única

Taxa única, paga em dolar, diretamente ao Google, para criar
uma conta de desenvolvedor necessária para a publicação
do aplicativo na Google Play. (Valores e condições sujeitos a 
mudanças de acordo com as políticas da Google).

U$ 25,00
taxa única

Implantação: Consiste na personalização de layout, compilação
e publicação do app para plataformas Apple e Android.

U$ 99,00
anual

R$ 69,00
mensal

+
R$ 19,90
por lial


