
 

E d u a r d o  
 11-9.8383-9884 

11-3605-0840 /  3867-4817 

contato@espacomarques.com.br  

www.espacomarques.com.br 

 
Entre em contato, temos o maior prazer em ajuda-los! 

 
Av. Analice Sakatauskas, nº 1.221 - Bela Vista, Osasco. 

 
Estamos 2,5km do cartão postal de Osasco a Ponte Metálica. 

 
No trecho de mão única da via. Ao final da Av: Analice Sakatauskas. 

 

  

PROPOSTA – ESTRUTURA DO ESPAÇO - 2018 

 

 
 

 

 

 

  

Respeito ao Cliente, SOMENTE 1 evento por dia 

 

A melhor pista de dança DA REGIÃO  

7 horas de evento com cerimonia de casamento no local* 

Case no Marques com até 200 convidados, sem mesas de convidados em sua volta 

Ambientação de Camarote exclusivo na Pista de Dança 

Eventos na SEXTA, podem iniciar até as 22:00h 

 

Não corra risco em seu evento, SOLICITE sempre ao visitar um Espaço os itens: 

1. CNPJ  -->> consulte aqui  <<-- CNPJ MARQUES -  12.014.562/0001-73 

2. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros  

3. Licença de Funcionamento da Prefeitura (para operar como local de eventos) 

/espacomarques 

espacomarques  

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp


 
Conheça o Espaço Marques 

 

Pista de Dança - Balada Este é o ponto alto de nosso Espaço, onde a alegria e felicidade se 
encontram em um ambiente contagiante como nas principais baladas 
de são Paulo. O som da Balada não interfere na conversa das mesas 
de convidados 
 

 Ambiente amplo e com alto pé direito. 

 A maior pista de dança em separado no mesmo andar das 

mesas da região 

 Camarote / Palco para bandas e apresentações de 6,5m x 

2,60m. 

  A melhor estrutura de som e iluminação instalada da região 

 Mobiliário incluso: sofás - pufes - mesa bistrô - árvore francesa 

 Tela de Projeção de 3,5m de largura 

 Projeto acústico 

 Cascata d’água   

 Área total: 111m² 

 

Salão para Cerimonia Exclusivo / Ambiente Multiuso 

Um salão com varias possibilidades de montagem está é a característica deste lindo ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Montagem: Cerimonia de Casamento ou 
Debutante 

 Ambiente amplo e com alto pé direito. 

 Acomode seus convidados sentados 

como em uma igreja  

 Lindos jardins suspensos com muro de 

tijolos brancos ao fundo 

 Acesso direto por elevador, sem passar 

pela recepção 

 Tecido no teto e iluminação para nave 

 Microfone para Celebrante 

 Área total: 140m² 

Outros tipos de Montagens: 

 Área Kids ou Teen / Recepção / Lounges com Bartender e Cabine de Fotos, etc 

 

Salão Principal Nosso ambiente de entrada, clean e 
chique com uma linda escadaria ao centro 
para realizar o sonho de uma entrada 
triunfal. 

 

 Mesa de bolo integrada ao ambiente, 

com um lindo lustre permitindo assim 

a interação dos convidados nas fotos  

 Lindo jardim suspenso 

 Ambiente amplo e aconchegante 

 Mobiliário incluso: mesa de bolo / 
mesa de café / armário de 
lembranças 

Área total: 175m² 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Escada para reentrada  Anexo da Pista 

Sim nós temos uma linda 
escada em granito com 
corrimão em dourado para 
aquele momento de muita 
alegria. 
 

 Dispomos de diversos 
efeitos para este 
momento especial. 

O mais novo ambiente do Marques em estilo Moderno com vista 
para o Parque Chico Mendes. 

 
 

Tipos de Montagens: 

Recepção / Lounges 
com Bartender e Cabine 
de Fotos, etc 

 Área total: 
74m² 

 

Entrada em Deck  

Nossa área Rustica para 

aquelas fotos especiais, 

com um lindo banco de 
praça. 
 

 Em 2017 velas e um 
novo esquema de 
iluminação 

 Horário estendido 

  
 

 

 

Festejar é tão bom, e para isso te 
damos uma ajudinha.  

Nossos eventos vão de 6 a 7* horas de 
duração. Com o horário de 
encerramento até as 03:30 da manhã.  

Assim aquela “Super Sexta” fica ainda 
mais interessante! 

*com cerimonia no local e no inicio do evento 

 

 Camarim   Jardins nos Ambientes 

Um momento de descanso 
e também para você se 
preparar.  
 
 Espelho de corpo inteiro  

 Apoio para Maquiagem 

 Sofá e cadeira 

Área total: 20m² 

Não é por que estamos no 
conforto de um Salão com ar 
condicionado que deixamos 
de ter em nossos ambientes, 
o aconchego, glamour e a 
beleza que as plantas trazem 
para o Evento. 

 

Estacionamento   Equipe do Espaço  

 Receber bem desde a nossa porta, 
oferecendo a facilidade de recepcionar o 
seu convidado em nossa entrada. 

Equipe composta por Profissionais 
experientes e proativos, que 
receberam com muito carinho 
todos os seus convidados.  

 
 DJ 

 Material e Equipe de Limpeza 

 Segurança 

 Manobristas 

 Coordenador do Espaço 

 
 Possuímos 3 

estacionamentos  
 Oferecemos 03 vagas 

gratuitas 

 

 
Capacidade  

O Espaço Marques foi projetado para atender bem a todos os formatos de 
eventos, dispomos de um total do 550m², dividido entre nossos ambientes  

 
 Piso Principal: capacidade máxima de 160 pessoas para jantar  

 Pista de Dança: capacidade máxima de 150 pessoas sem mesas  

 Salão Multiuso: capacidade máxima de 140 pessoas para jantar 

 Anexo da Pista: capacidade máxima de 70 pessoas para jantar 

 Cerimonia: 200 pessoas 



 
 

Som & Imagem e Iluminação Estamos em constante atualização, 
aprimorando e agregando novas 
tecnologias para tornar o Marques um 
Espaço de eventos único na região. 

 Som & Imagem simultâneas entre os 
ambientes 

 Iluminação Colorida nos ambientes 
 Luz direcionada para as mesas 
 Lustre para mesa de bolo 
 Sistema de monitoramento 
 Caixas acústicas distribuídas nos 

ambientes de festa 
 - 2 Projetores de 120p” de 3.000 lumens 

e 3 TVS de LCD 

  Acesso Elevador 

 Esta deveria ser uma 
preocupação de todos os 
anfitriões, o acesso e a 
mobilidade de seus convidados.  

Aqui no Marques possuímos 
elevador, permitindo o acesso 
aos ambientes sem a utilização 
de escada e toalete especial. 

 

 
Licenças 

 
Gerador 

Agora o assunto é serio! Evento tem de ser realizado 
em local preparado para comportar e se necessário 
uma rápida evacuação do local. 

 Laudo de Segurança dos Bombeiros (fiscaliza / 

hidrante, extintores e também se o Espaço possui 

saídas largas para emergências) 

 Licença Zero Horas ( tratamento acústico que 

autoriza o encerramento do evento até mais 

tarde) 

 Alvará da Prefeitura como Casa de Eventos 

Festejar é ótimo, mas ter a 
sua festa com a iluminação 
funcionando em caso de 
queda de energia é 
fundamental. Não corra esse 
risco! 

 São muitas horas de 
planejamento para um 

incidente atrapalhar o seu dia especial. 
 

 Gerador de 30 KVA 

 

 Ar Condicionado 

Estamos em região em que a temperatura de 8 dos 12 meses do ano varia em média entre 25 a 
35 graus e como concentrar seus convidados, muito bem trajados em um Espaço sem 
climatização adequada? 

  

 

 
Cozinha 

 
Mobiliário 

 - Cozinha Completa 

 - Churrasqueira 
 

 400 cadeiras de ferro brancas 

 - 30 mesas redondas  

 - Mesas bistrôs  

 - Mesa de Bolo e Café 

 - Armário de Lembranças  

 - Bancos para pista de dança 

 

  



 
 

 

VALORES DO ESPAÇO MARQUES  

2018 
JAN - FEV - MAR - ABR   
MAI - JUN - JUL - AGO  

SET - OUT 
NOV - DEZ  

 Sábados 

 Feriados as sextas 

Domingos sendo feriado 
na segunda 

R$ 6.500 R$ 6.500 

   

Domingos R$ 4.800 R$ 5.500 

   

Sextas e  
Vésperas de feriados 

R$ 5.500 R$ 6.000 

   

Adicional do Salão para Cerimônia de 
Casamento 

Cadeiras / Mesa cerimonial / Microfone Iluminação para 
nave / Cenografia nas paredes 

R$ 600 

consulte os eventos durante a semana  

 

 

 

 

 Agradecemos desde já o seu contato! Se preferir pode me ligar.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

 Em: Boleto / Dinheiro / Cheque  

 Orçamento válido por 10 dias.  

 Parcelamos em boleto até o evento.  

 Pagamento após o evento em 6x no cartão de credito.  
 

 
 

 

Todos os itens acima descritos são inclusos nos 

valores ao lado.  

FORMA DE PAGAMENTO: 

 Em: Boleto / Dinheiro / Cheque  

 Orçamento válido por 10 dias.  

 Parcelamos em boleto até o evento.  

 Pagamento após o evento em 6x no cartão de 
credito.  

 

 

 


