
ESPAÇOS PARA EVENTOS
—



- INFORMAÇÕES -

Horário: Os eventos e montagens devem respeitar o período das 9h às 20h.

Equipe: Locamos apenas os espaços, sem serviço e sem equipe.

Fornecedores: A contratação de fornecedores é de livre escolha do locatário. Não indicamos empresas.

Infra: Equipamento adicional, gerador, internet e mobiliário, deverá ser providenciado pelo evento.

Copa: Para apoio de buffet contratado, é possível utilizar nossa copa de forma compartilhada.

Estacionamento/Vallet: Nosso estacionamento é de gestão de empresa terceirizada. Valores e horários
devem ser negociados diretamente com a empresa.

Consumo de A&B: É proibido ingerir alimentos e bebidas nos espaços expositivos e auditórios.

Ingressos: É possível agendar também uma visita às exposições em cartaz, proporcionando uma
experiência única aos convidados do evento.

Pagamento: Obrigatório pagamento integral antes do dia do evento, após assinatura de contrato. Não
emitimos NF mas sim recibo de locação.



MIS EUROPA
—

Av. Europa, 158 - Jardim Europa
São Paulo - SP, Brasil - CEP 01449-000



O MIS - Museu da Imagem e do Som fica em um dos bairros mais valorizados

da cidade de São Paulo. Localizado no Jardim Europa, bairro nobre do distrito

de Pinheiros, região oeste da cidade, forma parte da região da cidade

conhecida como Jardins.

Próximo à Avenida Brigadeiro Faria Lima, Alameda Gabriel Monteiro da

Silva, Avenida Nove de Julho, Avenida Brasil e Avenida Rebouças. Tem como

vizinho o Esporte Clube Pinheiros e a Paróquia Nossa Senhora do Brasil.



AUDITÓRIO PRINCIPAL
—

Andar térreo

Capacidade: 172 pessoas (cadeiras fixas)

2 espaços para cadeirantes

Equipamento de áudio, vídeo e iluminação.

Ar condicionado. Palco. Camarim.



FOYER PRINCIPAL
—

Andar térreo 

Capacidade: 150 pessoas

Área: 138 m² 

Pé-direito: 2,14 m

Espaço aberto e não privativo.

Necessita ambientação e projeto cenográfico.

Ar condicionado. 



AUDITÓRIO LABMIS
—

2º andar

Capacidade: 66 pessoas (cadeiras fixas)

Ar condicionado. 

Equipamento de projeção. 

Sala com boa acústica.



FOYER LABMIS
—

2º andar

Capacidade: 50 pessoas

Área: 66 m² 

Pé-direito: 2,70 m

Espaço privativo.

Necessita ambientação e projeto cenográfico.



ESTACIONAMENTO
—

Andar térreo

Capacidade: 1.000 pessoas (rotativo)

Área: 400 m²

Espaço aberto e não privativo voltado para a 

avenida.

Necessita ambientação, projeto cenográfico e 

tenda.



MIS EXPERIENCE
—

Rua Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca 
São Paulo - SP, Brasil - CEP 02675-031



O MIS EXPERIENCE está localizado no bairro da Água Branca, no distrito da

Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo.

Próximo à Marginal Tietê, Ponte Freguesia do Ó e Av. Marques de São Vicente.

Tem como vizinho o Parque Estadual da Água Branca, o Estádio Allianz Parque

e os estúdios da TV Cultura.



MEZANINO
—

1º andar

Capacidade: 200 pessoas

Área: 626 m²

Espaço privativo.

Necessita ambientação e projeto cenográfico.

Copa e banheiros no mesmo ambiente.



ÁREA EXPOSITIVA 
—

Andar térreo 

Capacidade: 300 pessoas

Área: 550 m²

Necessita ambientação e projeto cenográfico.



PÁTIO / JARDIM
—

Andar térreo

Capacidade: 400 pessoas

Área: 626 m²

Necessita ambientação, projeto 

cenográfico e tenda.



Escreva para eventos@mis-sp.org.br . 

Solicite seu orçamento e verifique a disponibilidade de 

agenda por espaço. 

mailto:eventos@mis-sp.org.br

