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B2B

•Eventos corporativos
•Confrarias
•Lançamento de produtos
•Treinamentos diferenciados
•Workshops

B2C INSTITUICÕES
DE ENSINO

PROJETOS
ESPECIAIS



B2CB2B

•Eventos sociais
•Jantares temáticos
•Harmonizações
•Confraternizações

INSTITUICÕES
DE ENSINO

PROJETOS
ESPECIAIS



B2CB2B

•Cursos de extensão
•Cursos de pós-graduação
•Workshops

INSTITUICÕES
DE ENSINO

PROJETOS
ESPECIAIS

Parcerias com universidades e escolas de gastronomia



B2CB2B

•Workshops com experiências gastronômicas
•Produção de conteúdo
•Produção fotográfica
•Cursos gastronômicos
•Cursos rápidos
•Desenvolvimentos de novos chefs
•Laboratório de inovação

INSTITUICÕES
DE ENSINO

PROJETOS
ESPECIAIS



con
ceito



Experiência 
gastronômica
inovadora com 
equipamentos 

de ponta

Estimular 
novos 

negócios

Conectar 
pessoas

Laboratório de 
inovação

Criar valor 
para as 
marcas

Mostrar 
produtos em 

primeira mão, 
através dos 

melhores chefs Produção de 
conteúdo

Criar 
projetos 

relevantes

Lançar 
produtos



Espaço Gastronômico



Espaço Gastronômico



Cozinha Backstage



O QUE O 
ESPAÇO 
DISPONIBILIZA

Espaço e mesas modulares com 
capacidade para 40 pessoas

Bancada em MDF revestida em aço inox com amplos 
gavetões e completa linha de acessórios escolhidos 
por uma equipe de chefs e curadores

Ilha de cocção de 4,5 metros com cooktop de indução, exaustor 
com alta capacidade, controle remoto e motor externo para 
minimizar ruídos, cuba e grande área de preparação com placas 
de aço 304 para assepcia e higenização 

Coluna de cocção com forno elétrico de grande capacidade, 
micro-ondas, forninho de apoio e super queimador de alta pressão

Áudio e sistema de caixas de som para palestras, 
conferências e workshops

Video wall com 4 monitores de LED de 40” - totalizando um painel 
de 1, 80 m de largura por 1,05m de altura

Cozinha
do Chef 
e Auditório



O QUE O 
ESPAÇO 
DISPONIBILIZA

Adega para 154 garrafas com duas zonas independentes de 
refrigeração e conservação. Cervejeira e champanheira

Iluminação geral e técnica. Iluminação decorativa sobre as 
mesas, expositores e para o chef

Ar condicionado central com capacidade de 100.000 Btus

Isolamento termo-acústico e sistema de ventilação 
para renovação e troca do ar

Toilet feminino e masculino independentes. 
Lavabo de apoio com chapelaria

Cozinha
do Chef 
e Auditório



O QUE O 
ESPAÇO 
DISPONIBILIZA

Ampla bancada de preparação em granito com 
duas cubas profissionais de grande profundidade 

Prateleiras e balcões com amplo espaço para manejo 
e preparação de alimentos

Refrigerador e freezer com capacidade de 300 litros 
por unidade de conservação

Máquina de lavar louças de 12 serviços 

Backstage



Av. Berlim, 400
Loja 1 - Mezanino 
Bairro São Geraldo
Porto Alegre | RS
(051) 3343-3636

studio@exs.com.br
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