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A Mazzini Gomes Incorporação e Construção e a Foccus Imóveis promoveram o
lançamento oficial do estande de vendas e da maquete do Premium Office, localizados na
sede da imobiliária, no Bairro República, em Vitória. Um café da manhã direcionado a
gerentes e a corretores da Rede Netimóveis foi realizado no último dia 9.

Localização estratégica e facilidade de acesso são alguns dos principais diferenciais do
empreendimento comercial Premium Office, cujas obras já iniciaram na avenida Fernando
Ferrari, na capital capixaba. O edifício irá dispor de 152 salas e 18 lojas distribuídas em
duas torres, a Business Tower, voltada para a Universidade Federal do Espírito Santo
(Ufes), e a Work Tower, com vista para a Maternidade Santa Úrsula. A previsão de entrega
é fevereiro de 2017.

Cada detalhe do Premium Office foi planejado visando ao consumidor final. Por isso,
foram priorizados no projeto a acessibilidade, o uso sustentável, a modernidade, a
segurança, além do acabamento de alta qualidade. Outro atrativo é a flexibilidade de

tamanho e de layout das salas para atender a variadas demandas, inclusive uso de todo o andar para única empresa (pavimento corporativo).

As vagas de estacionamento também estão entre os destaques: serão oferecidas 209 vagas para carros, 26 para motos e 26 para bicicletas – parte
delas para uso rotativo.

Lançamento

Entre os profissionais da Mazzini Gomes participaram do evento de lançamento estiveram o gerente-geral de Vendas e Desenvolvimento de
Negócios, Hermann Scheneider; o gerente de Vendas, Alessandro Sodré; e a coordenadora de Marketing, Ana Paula Barbosa.

Saiba mais

Localização: Av. Fernando Ferrari, em frente à Ufes, em Vitória
 Unidades: 152 salas, podendo haver pavimento corporativo, e 18 lojas

 Vagas de garagem:  209 vagas para carros, 26 para motos e 26 para bicicleta
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