
24.7.2019 

Sanal Ofis 

TFM Plaza 
Kutup Sokak No: 40 K: 3 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 



Sanal Ofis (Yasal Adres) 

İmaj arttrıcı bir adres , telefon ve posta işlemlerinin yönetilmesi, 
profesyonel idari destek hizmetlerine ihtiyaç duyan iş sahiplerine ya 
da risk almadan evden  çalışıp yeni pazarlara girmek isteyenlere  güç 
katacaktır. 

 

workHUB Sanal Ofis Avantajları Nelerdir ? 
 Resmi işlemleriniz için ihtiyaç duyduğunuz prestijli bir iş yasal adresiniz ile 

isterseniz yeni bir şirket kurabilir, isterseniz kurulu şirketinizin adresini 
taşıyabilirsiniz.  

 Şirket isminizle karşılanacak bir telefon numarasına sahip olurken, mevcut 
şirket numaranızı da sanal ofisinize taşıyabilirsiniz. Karşılanan çağrılar ile 
ilgili notlar, anlık olarak e-posta adresinize postalanır.  

 Adınıza teslim alınan evraklarını, saklanması ve size ulaştırılması süreçleri 
ile biz ilgileniriz ve siz sadece işinize odaklanırsınız. 

 Sanal Ofis avantajları ile birlikte WorkHub Coworking alanları, toplantı 
odası kullanımı, müşterileriniz ve arkadaşlarınızla profeyonel bir ortatamda 
bulaşursunuz. 

 

 

  

 

 



Fiyat Bilgisi 

 Şirket kuruluşunuzu yapabileceğiniz veya mevcut iş adresinizi 

taşıyabileceğiniz prestijli iş adresi 

 W paketine ilave olarak; Size gelen posta ve kargoların teslim alınması, 

saklanması veya size ulaştırılması ve Coworking alanlarında ayda 2 gün 

kullanım. 

 2W paketine ilave olarak; Şirketinize ait telefon numarası tahsisi veya mevcut 

telefon numarasının taşınması ve size gelen çağrıların sekreterya servisimiz 

tarafından isminiz ile karşılanması ve arayan bilgilerinin e-posta ile iletilmesi 

(İstenildiği takdirde mobil telefonunuza yönlendirilmesi) 

Fiyatlara KDV dahil değildir.  
Sözleşme süresi en az 12 aylık olup ödemeler 6 aylık  peşindir.  

12 aylık peşin ödemede 13. ay ücretsizdir.  
2 aylık Güvence Bedeli başta alınır. 



 

 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. 
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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... 


