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eventos indoor



Sobre o 
Village

O Village Underground (VULX) é 

uma plataforma internacional para 
a cultura e para a criatividade. 

Criada em Londres em 2007, chegou 

em 2014 a Lisboa. 

Temos uma experiente equipa criativa e 
de produção especializada em soluções 

360º chave-na-mão.



Não somos 
um espaço 

 convencional

O VULX tem uma estrutura arquitectónica 

original construída com contentores marítimos 
convertidos em espaços de coworking e dois 

autocarros transformados em restaurante 
(BUZZ LISBOETA) e em sala de reuniões, bem 
como um half-pipe para skate. O VULX já é um 

símbolo da arquitectura lisboeta e tornou-se casa 
de uma comunidade criativa da cidade. 

Em 2019, o VULX foi considerado o 10º melhor 
espaço de coworking da Europa (e o único em 
Lisboa) pelos milhões de leitores e júri do site 

Big7Travel.

https://www.facebook.com/buzzlisboeta/
https://bigseventravel.com/2019/03/europe-coworking/?fbclid=IwAR2NyFSD0Cm1xtrBT1eCocdfZ4NKKY9O9-J6rjfboZ_FD23S6g-2Q51wGEA


Especificações

— Espaço de 150m²
— 9 casas de banho interiores 

— Electricidade (32 Amperes trifásicos) 

— Ponto de água 

— Licenças 

— Seguros 



























PREÇÁRIO

1 dia 

(dia de calendário) 

2000 € 

1/2 dia 

(utilização máxima de 6h) 

1200 € 
   

Cada hora extra 

150 € 

Montagens/ 
desmontagens 

1 dia — 500 € 

1/2 dia — 350 € 

Extras 

(Sob orçamento) 

Audiovisuais, mobiliário, 

catering e estacionamento 

* aos valores acima acresce o IVA à taxa em vigor.

Aluguer — Indoor



VULX EVENTS 
Creative Solutions 

Temos uma experiente equipa criativa e de produção 

especializada em soluções 360° chave-na-mão. 

Criamos e produzimos todo o tipo de eventos, desde 

o mais corporate ao mais “underground”, sendo que 

acumulamos anos de experiência conjunta em 

diversas áreas, da publicidade ao marketing, da 

produção de eventos à programação cultural.  

Desse modo, podemos garantir-lhe soluções 

criativas desenhadas a partir do VULX, que lhe 

permitirão uma maximização dos espaços e 

recursos, bem como aliar-se a alguns artistas e 

criativos com quem já trabalhamos.



BRANDS WE'VE WORKED WITH

and many more...



Join the Village!

Avenida da Índia, edifício nº 23, 1300-299 Lisboa

contact@vulisboa.com

Também temos disponível: 

Meeting bus 
Coffee Break 
Finger Food 

Lunch and/or Dinner Buffet 
Welcome Drinks 

Workshops & Team Building Activities 
... 

(pergunte por mais informações)

Contacte-nos:

+351 911 115 533

mailto:contact@vulisboa.com?subject=

