
İyi Çalışanlar Ülkesi

Sanal Ofis Teklifi



İşleriniz Yürüsün

Ofise Gelmeden de 

Pratik Sanal Ofis

▪ Şirket kuruluşu yapabileceğiniz ya da kurulu şirket adresinizi taşıyabileceğiniz prestijli bir iş 

adresi 

▪ Şirketinize gelen evrakları teslim alınıp siz alana kadar muhafaza edilmesi

ya da istediğiniz şekilde size ulaştırılması

Standart Sanal Ofis

▪ Şirket kuruluşu yapabileceğiniz ya da kurulu şirket adresinizi taşıyabileceğiniz prestijli bir iş 

adresi 

▪ Şirketinize gelen evrakları teslim alıp siz alana kadar muhafaza edilmesi ya da istediğiniz 

şekilde size ulaştırılması

▪ Şirket isminize ait bir adet telefon numarası tahsisi ve gelen çağrıların profesyonel bir ekip 

tarafından şirket isminiz ile cevaplanması ve arayan bilgisi elektronik postayla size iletilmesi 

▪ Dilerseniz 1000 dakikaya kadar ücretsiz telefon yönlendirmesi 

Premium Sanal Ofis

▪ Şirket kuruluşu yapabileceğiniz ya da kurulu şirket adresinizi taşıyabileceğiniz prestijli bir iş adresi 

▪ Şirketinize gelen evrakları teslim alıp siz alana kadar muhafaza edilmesi ya da istediğiniz şekilde size 

ulaştırılması

▪ Şirket isminize ait bir adet telefon numarası tahsis edilmesi ya da mevcut numaranızın taşınması 

▪ Gelen çağrıların profesyonel bir ekip tarafından şirket isminiz ile cevaplanması ve arayan bilgisi 

elektronik postayla size iletilmesi 

▪ Dilerseniz 1000 dakikaya kadar ücretsiz telefon yönlendirmesi 

▪ Workinton’un İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin’de yer alan tüm şubelerinde 1 kişi için ayda 20 

saat coworking alanı kullanımı

▪ Şirket adresinizin bulunduğu şubede ayda 8 saat 4 kişiye kadar toplantı odası kullanımı* 

*Toplantı odası kullanımı minimum 4 saat üzerinden sağlanır.



Ofise Gelmeden de 

İşleriniz Yürüsün

Premium Plus Sanal Ofis

▪ Şirket kuruluşu yapabileceğiniz ya da kurulu şirket adresinizi taşıyabileceğiniz prestijli bir iş adresi 

▪ Şirketinize gelen evrakları teslim alıp siz alana kadar muhafaza edilmesi ya da istediğiniz şekilde size 

ulaştırılması

▪ Şirket isminize ait bir adet telefon numarası tahsis edilmesi ya da mevcut numaranızın taşınması 

▪ Gelen çağrıların profesyonel bir ekip tarafından şirket isminiz ile cevaplanması ve arayan bilgisi 

elektronik postayla size iletilmesi 

▪ Dilerseniz 1000 dakikaya kadar ücretsiz telefon yönlendirmesi 

▪ Workinton’un İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin’de yer alan tüm şubelerinde 1 kişi için sınırsız 

coworking alanı kullanımı

▪ Şirket adresinizin bulunduğu şubede ayda 12 saat 4 kişiye kadar toplantı odası kullanımı*

Premium Plus & Private Desk

▪ Şirket kuruluşu yapabileceğiniz ya da kurulu şirket adresinizi taşıyabileceğiniz prestijli bir iş adresi 

▪ Şirketinize gelen evrakları teslim alıp siz alana kadar muhafaza edilmesi ya da istediğiniz şekilde size 

ulaştırılması

▪ Şirket isminize ait bir adet telefon numarası tahsis edilmesi ya da mevcut numaranızın taşınması 

▪ Gelen çağrıların profesyonel bir ekip tarafından şirket isminiz ile cevaplanması ve arayan bilgisi 

elektronik postayla size iletilmesi 

▪ Dilerseniz 1000 dakikaya kadar ücretsiz telefon yönlendirmesi 

▪ Tercih ettiğiniz şubede  seçtiğiniz bir masayı ofisiniz olarak kullanıyorsunuz. Size özel bir masanız, 

sandalyeniz ve dolabınız oluyor.

▪ Workinton’un İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin’de yer alan tüm şubelerinde 20 saat coworking

alanı kullanımı

▪ Şirket adresinizin bulunduğu şubede ayda 12 saat 4 kişiye kadar toplantı odası kullanımı 



Sanal Ofisinle 

Şirket Konumun Prestijli, Kartvizit Adresin İmzalı

Sözleşme Süresi & Ödeme Koşulları

▪ Minimum 6 Aylık sözleşme yapılır.

▪ Fiyatlarımız TL olup KDV dahildir. 30.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.

Üyelik Pratik Standart Premium Premium Plus
Premium Plus & 

Private Desk

Şube 6 Ay 12 Ay 6 Ay 12 Ay 6 Ay 12 Ay 6 Ay 12 Ay 6 Ay 12 Ay

Bursa + Nilüfer 325 295 432 378 594 540 972 918 1134 1080



Referanslarımız



Daha İyi  Çalışman İçin

her şeyi düşündük

7/24 Kolay Ulaşım

Ergonomi Kilitli Dolap

Dinleme Alanı Atıştırmalık

Güvenlik

Günlük TemizlikKargo Yazıcı

Çay - Kahve

Networking Hızlı İnternet

Çağrı
Karşılama

Etkinlik

Ayrıcalıklar

• Workin extra’s

• İş ortaklarından indirimler 

• Workin Life

• Etkinliklere katılım

• Networking & iş birliği fırsatları

• Kişisel Gelişim Eğitimleri

Ek Hizmetler

• Dolap Kiralama

• Otopark Kullanımı

• Spor Salonu Kullanımı

Günlük İkramlar

• Sabah 

• Roll ekmek, krem peynir, bal

• Öğleden Sonra 

• Kapalı atıştırmalıklar

• Limitsiz

• Çay & Filtre Kahve

*Ek hizmetler şubelere göre değişkenlik göstermektedir.



İyi Çalışanlar Ülkesi

www.workinton.com | 444 98 66


