ESPAÇO
LE SIX

arquitetura contemporânea em

meio a natureza

Fabrice Winandy,
porta-voz do espaço

Espaço Le Six, de Jacareí, oferece ambiente
projetado e preparado para eventos na região

A

mplo salão, espaços integrados, sistema de
ar condicionado central, criterioso tratamento acústico, gerador de energia próprio
com grande capacidade elétrica, backstage
de fácil acesso, localização na região central e cercado pela natureza. Não foi à toa que só em
2018, 81 pessoas optaram por realizar seus eventos no
Espaço Le Six, de Jacareí.
Inaugurada há dois anos, a casa já contabiliza para
2019 sólido aumento do número de casamentos, bodas,
baile de debutantes, eventos corporativos e formaturas.
“O mercado tem acolhido muito bem o nosso produto e
sobretudo nossa proposição de valor, que apesar de ter
o foco na experiência do cliente, busca também fomentar constantemente a atividade econômica do setor de
eventos”, disse Fabrice Winandy, porta-voz do espaço.
O Espaço Le Six nasceu a partir do desejo de um conhecido de membros do grupo Norsul, empresa dona
da casa, em realizar um casamento na atual área do espaço. “Com essa provocação, investimos em pesquisa
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de mercado, planejamento e fomos a campo investigar
e aprender mais sobre o mercado de eventos sociais e
corporativos”, contou Winandy. “Rapidamente percebemos a carência de espaços projetados, pensados e realmente preparados para eventos na região”.
Foram então contratados uma consultoria de branding e um escritório de arquitetura de São Paulo, experientes e qualificados para desenhar e executar o projeto. O desafio: traduzir a era da experiência, demandada
pelas pessoas, com a arquitetura e o design do espaço.
“É por isso que promovemos a interação e a convivência
entre clientes e convidados por meio de uma arquitetura
contemporânea e versátil, que integra harmonicamente
edifício e natureza. Tudo isso observando as necessidades
dos fornecedores, que contam com um ambiente de
trabalho planejado e adequado para que consigam fazer
suas entregas com alta qualidade”, afirmou o porta-voz.
O Espaço Le Six fica na av. Edouard Six, 333, Jd. São
José, em Jacareí. Tel.: (12) 3878-4215, WhatsApp (12)
99110-9712. Informações: www.espacolesix.com.br.l

