


Seu espaço de trabalho e eleve suas ideias em um
ambiente excepcional, numa localização única em Santiago
e com benefícios exclusivos. Combine trabalho e conforto,
com todas as ferramentas necessárias para aumentar sua
produtividade.

RE-IMAGINE



LOCALIZAÇÃO
O World Trade Center em Santiago tem ampla disponibilidade
de estacionamento, está a poucos passos das estações do
Metrô e do maior shopping center da América Latina, e está
rodeado dos melhores hotéis e restaurantes da cidade.

O CBC tem convênios para descontos em hotéis de negócios,
lojas de vinho, chocolates e restaurantes próximos.

Um luxo necessário.



O ambiente de trabalho projetado para o CBC visa
eficiência e produtividade. Cuidadosamente arborizado,
com estações para impressão a preto e branco, a cores
e de scanner, lounge para descanso e lazer, zona de
cafetaria equipada e amenities (chá, máquinas de café,
água mineral com ou sem gás, bebidas, frutas, snacks,
cervejas e espumante francês para fechar a semana),
aquecedores e ar-condicionado.

Estações de trabalho confortáveis e modernas, com
amplo espaço individual, cadeiras ergonômicas italianas
Contatto Q3 e fones de ouvido Bluetooth com
microfone embutido. Tudo isso permite que você
execute tarefas de maneira protdutiva, sem descuidar
da saúde e do bem-estar.

E S P A Ç O



SEGURANÇA
A segurança é cada vez mais uma necessidade
inevitável. O CBC possui cadastro digital de entrada e
acesso controlado por sistema biométrico, câmera de
segurança na área comum, armários com chave para uso
pessoal, sistema informatizado com alto padrão de
cibersegurança (firewall de última geração gerenciado
com periódico atualizações e adaptáveis às necessidades
exigidas pelos usuários).

Temos protocolos rígidos Covid-19 e ambientes
higienizados para o restante desta pandemia.



CONFORTO
A vida de hoje exige praticidade. Não ter que se
preocupar com aluguel ou material de escritório e com a
contratação direta de pessoal de apoio, tem um valor
muito importante. Tenha em seu espaço de trabalho
quem recebe - e filtra - suas ligações, correspondências e
hóspedes, serviço de concierge e acompanhamento de
equipe dedicada de TI, tudo no coração de Sanhattan.



COMUNICAÇÃO
As empresas associadas são identificadas na recepção do
CBC por meio de uma elegante placa de metal fixada na
parede. As salas CBC estão preparadas para a realização
de reuniões presenciais de até 12 pessoas, sessões de
diretorio, videoconferências, webinars en formatos
híbridos, presencial e online. São equipadas com telas de
43 polegadas, lousas de acrílico e câmeras Coolpo All-in-
One 360 ° de última geração, com inteligência artificial e
cancelamento de som, importadas diretamente dos
Estados Unidos para facilitar reuniões híbridas. Internet
de alta velocidade (link de fibra ótica dedicado 50/50 com
FortiGate Firewall, conexões WIFI baseadas no protocolo
Mesh, em canal dual 2.4g / 5g no padrão 802.11 a / b / g /
n / ac).



COMUNIDADE
A comunidade CBC é composta por profissionais seniores
que constituem uma comunidade de excelência.
Mensalmente são realizadas palestras sobre diversos
temas jurídicos, tributários e empresariais, nos formatos
de Wine and Cheese, Pizza e Espumantes, entre outros.
Isso promove o networking entre membros e convidados
em um ambiente descontraído.



COLABORACIÓN INTERNACIONAL
A colaboração com a Andersen Global e seus mais de 6.000 profissionais em todo o mundo é um ponto chave, permitindo que os
sócios tenham acesso à contratação imediata de serviços jurídicos locais e acesso ao contato com consultores tributários e jurídicos
no mundo todo.



A D E S Ã O
Os planos de adesão do CBC são elaborados para oferecer o
melhor e mais completo ambiente de trabalho em Santiago de
acordo com as necessidades e preferências da empresa e de seus
executivos



INFORMACIÓN DE CONTACTO
Endereço: Nueva Tajamar 481, Sala 2102, Torre Sul WTC, Las Condes

Telefone: 56 2 2429 0850
E-mail: info@chirgwinbusinesscenter.cl

As imagens são meramente ilustrativas. Os elementos de decoração, móveis, utensílios e paisagismo são meramente ilustrativos e podem ser modificados.
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