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Hazır Ofis  

TFM Plaza 
Kutup Sokak No: 40 Şerifali  

Ümraniye İstanbul 



Müşterilerimiz ihtiyaçlarına  
uygun büyüklükte mobilyalı bir 

ofis kiralıyor, biz de tüm 
taleplerinde yanında oluyoruz.    

2 kişiden7 kişiye kadar farklı 
kapasitelerdeki yüksek donanımlı 
ve ergonomik hazır ofislerimizde, 

müşterilerimiz tek başlarına ya 
da ekibiyle verimli bir şekilde  

çalışabiliyorlar.  

İhtiyaca yönelik kiralanabilir 
tam donanımlı toplantı 

odalarını üstün teknoloji  
altyapısıyla  bünyemizde 
barındırıyoruz.  Sizin için 

Toplantı, Eğitim ve 
Seminerinizi yapabileceğiz       
7 kişilikten 110 kişiliğe  altı 

adet salon workHUB da 
hazırlandı.  

Sanal ofisler ile fiziksel 
ofislerini çok sık kullanmayıp, 

evden çalışanlar, sürekli 
seyahat edenler ekstra masraf 

yapmaktan kurtuluyorlar. 
Sanal ofis kiralayanlar, prestijli 

yasal iş adresine ve  
telefonuna sahip olabiliyorlar.  
Müşterilerimizin evrak, kargo 

ve postalarını teslim alarak 
kendileri için saklıyoruz. 

Size Anadolu Yakasının en iyi 
noktasında çalışma  

deneyimini sunarız. Üstelik bu 
deneyime diğer çalışanlarla 
yaratılan sinerji ve gün boyu 
ücretsiz ikramları da ekleriz. 
Çalışma hayatınızı hem hazır 

hem de sosyal bir alana 
taşımak istiyorsanız, WorkHub 

Coworking alanlarını tercih 
edebilirsiniz. 

Bizde Neler Var 

HAZIR OFİS 

SANAL OFİS COWORKING 

TOPLANTI  
SALONLARI 



A+ lüks plazada, çok cazip fiyatlar ile ofis operasyonu için 
ekstra bir is gücü sarfetmenize gerek kalmadan, esnek kontrat 
süreleri ile ihtiyaçlarınıza göre tercih edebileceginiz hazır 
ofisler;  isinize hız, kurumsal yapınıza güç katacaktır. 

 

workHUB Hazır Ofis Avantajları Nelerdir ? 
 Elektrik, su, ofis aidatı, temizlik, ısıtma-sogutma gibi genel giderleri 

düsünmez kira dışında hiçbir ek ödeme olmaksızın özgürce işinize 
odaklansanız… 

 Ayrıca stopaj ödemezsiniz, kira ödemeniz karsılıgı alacagınız faturayı 
gider olarak 

 Bir şirket için gerekli tüm donanım ve altyapı hazırdır, vakit kaybı 
yasamazsınız. 

 Sehrin merkezindeki lüks plaza olanaklarından faydalanır, 
müşterilerinize daima prestijli bir imaj sunabilirsiniz. 

 Sekreter-servis elemanı gibi ekstra personel çalıstırmaz, bunun 

maliyetlerini üstlenmezsiniz. 

Hazır Ofis  



Fiyatımıza Dahil Hizmetler 

 Tüm asistanlık , sekreterlik  ve santral hizmeti .  

 Firma adınızla telefonlarınızın cevaplanması /aktarılması /not 
alınması.Posta ve kargo gönderimi, alınması,  muhafaza edilmesi, 
dilediginizde farklı bir adrese yönlendirilmesi. 

 Misafirleriniz güler yüzlü workHUB ekibi tarafından karsılanıp 
ağırlanması. 

 Size ve Misafirlerinize gün boyu ücresiz çay / kahve servisi ve özel 
ikramlar. 

 Elektrik, su,  aidat ve   ısıtma-sogutma gibi genel giderleri  

 Ergonomik ofis mobilyaları, gelişmiş telefon sistemleri, hızlı fiber 
optik internet erişimi ve 24 saat kapalı devre kamera sistemi  

 Tam donanımlı ve yüksek teknolojiye sahip toplantı odaları. 

 Ücretsiz otopark ve plaza girişine şirket tabelası konulması  

 Ofisinizin günlük/haftalık detaylı temizliği ve  24 saat 365 gün 
kullanımı 

 

  

 

  

 

 



 

 Giriş katta şık Cafe & Restaurant. 

 Ücretsiz kapalı ve açık otopark alanları 

 Sizlerin kullanımı için büyük çim ve peyzajlı bahçe. 

 6 kişiden 110 kişiye kapasiteli  6 adet toplantı salonu. 

 Prestijli girişte güvenlik ve danışma bankosu, 

 Her ofisten kontrollü ısıtma ve soğutma sistemi. 

 3 metre kat yüksekliği olan ferah ofisler. 

 Şehir ve orman manzaralı teras, cam cephe ve açılabilir 
pencereler 

 100 metre mesafede otobüs, dolmuş ve 2019 yılında açılacak 
metro durağı. 

Plaza Özellikleri 



Yemek ve Özel Hizmetler 

 Günün Menüsü; 34,- TL                                                                
(Çorba, Ana Yemek , Pilav/Makarna , Yeşil Salata,  
Kola/Ayran/Soda ve Çay)  

 Alacart Seçim (Menü  ekte) 

 Kahvaltı, Öğle veya Akşam yemeği toplantı Salonunuzda  veya 
Cafe & Restaurantımız da toplu olarak yenebilir, 

 Bahçe veya Terasta barbekü , Gala Yemeği, After party, Happy 
hour,  

 Profesyonel  barkovizyon ve ses sistemi, 

 Canlı video konferans, 

 Havalimanı ve şehiriçi transfer, 

 Vale Hizmeti, 

 

  

 

 



Lokasyon 

 

workHUB İstanbul Anadolu yakasında ana arterlere (E5 ve E6 
Otobanlar) kolay ulaşım imkanı olan  Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na 15 dakikalık mesafede yerli /yabancı firmaların 
konumlandığı ve hızla gelişmekte olan ŞERİFALİ dedir. 

• Yaşam ve ticaret merkezlerinin tam merkezide. 

• Modoko,  İMES,  Sheraton Otel ve Metro Market  e  yürüyerek 
ulaşın.   

• Batı ve Doğu Ataşehir arabayla 5 dakika mesafede. 

• Buyaka, İKEA ve Meydan Alışveriş merkezleri ücretsiz servis imkanı. 

• 2019 yılında açılacak Bostancı – Çekmeköy metrosuyla İstanbulun 
her noktasına kolay ulaşım. 

 

 

 

 

 

TFM Plaza  

Kutup Sokak No: 40 Şerifali Ümraniye İstanbul 

 

  

 

 



workHUB’ a sizleri kahve içmeye bekleriz.. 

0 216 575 62 70 / 0 533 593 89 36 
berivan.toklucu@workhub.com.tr 

Berivan TOKLUCU 
Asistan 

Nasıl yardımcı olabilirim... 


