EASY BOX

solução em

armazenagem
Easy Box, de Jacareí, traz
a região o conceito ‘self
storage’ a custo baixo, com
segurança e sem burocracia
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uem já teve de ir de repente para
um imóvel menor, fazer uma longa
reforma ou mesmo lidar com a falta
de espaço em casa ou no escritório
conhece muito bem o desafio de encontrar um espaço para guardar objetos pessoais e móveis. De olho nesse mercado, surgiu nos
Estados Unidos, em 1970, o conceito de “self storage”, que acaba de chegar à região por meio do
Easy Box, em Jacareí.
Inaugurada em 2018, a empresa tem como
foco pessoas que buscam uma solução de armazenagem simplificada e empresas atrás de reduções de custos com espaço, praticidade e flexibilidade nos contratos.
“A ideia de lançar um serviço de Self Storage foi
motivada pela demanda crescente por esse tipo de
serviço e, em especial, para complementar nossas
outras atividades dentro do Centro Empresarial
Lavalpa: aluguel de galpões e escritório coworking,
tudo na área central de Jacareí e com fácil acesso
as principais rodovias”, afirmou Jérôme Six, sócio-diretor do grupo Norsul. “Assim, atendemos por
completo os interesses dos moradores e das empresas que sofrem pela falta de espaço a um preço
realmente competitivo: os boxes custam a partir
de R$ 75 mensais pelo metro quadrado”.
Seguro e bem localizado, a Easy Box tem como
diferencial boxes flexíveis, que variam conforme o
tamanho real da necessidade do cliente. “Possuímos boxes privativos a partir de 7m² com a flexibilidade de aumentarem o quanto for necessário, dada
a natureza do nosso Centro Empresarial”, afirmou
Six. Ainda segundo ele, guardar itens pessoais sem
burocracia é outro benefício oferecido pela empresa. “O cliente possui a possibilidade de cancelar o
contrato sem multa, entre outras vantagens”.
O Easy Box Self Storage fica no Centro Empresarial Lavalpa (av. Edouard Six, 540, Jardim São
José, Jacareí). Tel.: (12) 3878-4346. Informações:
www.easyboxjacarei.com.br.l

