
İyi Çalışanlar Ülkesi

Toplantı Odası Teklifi



Toplantı Paketi İçeriği

▪ 08.00 – 17.30 arasında toplantı salonu kullanımı,

▪ İkramlar: 

▪ Gün boyu limitsiz filtre kahve, demleme çay, poşet çay çeşitleri ve su

▪ 08:30 – 12:00 | Sabahtan öğlene kadar; roll ekmek, bal, krem peynir

▪ 14:30 – 17:30 | Öğleden akşama kadar; kapalı atıştırmalıklar

▪ Projeksiyon cihazı ve perdesi veya LCD Ekran 

▪ 1 adet Flipchart, Talep edilen fazladan her flicphart için adet başı ücretimiz 30 TL +KDV ‘dir

▪ Bilgisayar için ses sistemi

▪ Masa üstü ekipmanları | Defter, kalem, masa isimliği

▪ Yüksek hızda kablosuz internet

Toplanıp Gelin, Herkese  yetecek kadar yerimiz var

Yeni Nesil Toplantı Odalarını Keşfedin

Toplantı Tarihi: 

Şube | Salon :

Kişi Sayısı:

Şube 1 Saat
Yarım Gün

08:00 - 12:00 
13:00 - 17:30

Tam Gün
08:00 - 17:30 

Bursa| Nilüfer ₺17,50 ₺45,50 ₺70,00

Kişi başı fiyatlardır.  Fiyatlara KDV dahildir. 30.12.2020 tariihine kadar geçerlidir.

1 -4 Kişi arası kullanımlarda kişi başı fiyatlar geçersiz olup, salon kira bedeli alınmaktadır. 



Salon 1B

Salon 3B



Toplantınızın Verimli Geçmesi İçin

her şeyi düşündük

7/24

Kolay Ulaşım

Ergonomi

Atıştırmalık

Güvenlik

Yazıcı

Çay - Kahve

Hızlı İnternet

Öğle Yemeği 

▪ Öğle yemeği alternatiflerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

▪ Seçiminiz sonrasında bizi bilgilendirmeniz durumunda gerekli 

hazırlığı sizin için yapıyoruz.

*Hizmetler şubelere göre değişkenlik göstermektedir.

Ek ikram Seçenekleri

▪ Zengin Kahvaltı

▪ Kaşar peynir, beyaz peynir, salam, siyah zeytin, yeşil zeytin, domates, 

salatalık, simit, poğaça, açma, ekmek çeşitleri, meyve suyu, filtre 

kahve ve demleme çay

▪ Kişi başı zengin kahvaltı ücreti 35 TL’dir.

▪ Kuruyemiş

▪ Kişi başı zengin kahvaltı ücreti 3O TL’dir.

Akşam Yemeği 

▪ Akşam yemeği alternatiflerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

▪ Seçiminiz sonrasında bizi bilgilendirmeniz durumunda gerekli 

hazırlığı sizin için yapıyoruz.



Toplantınızın Verimli Geçmesi İçin

her şeyi düşündük

7/24

Kolay Ulaşım

Ergonomi

Atıştırmalık

Güvenlik

Yazıcı

Çay - Kahve

Hızlı İnternet

*Hizmetler şubelere göre değişkenlik göstermektedir.

Otopark 

▪ Toplantınızın gerçekleşeceği şubenin etrafındaki otopark 

bilgilerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hatırlatma amacıyla 1 

gün önce size ileteceğiz.

Ses Sistemi Ek Seçenekler

▪ 1 adet el ya da yaka mikrofonu + Ses Sistemi:

1800 TL +KDV

Ek olarak talep edilen mikrofon için fiyat farklılığı oluşmaktadır, 

önceden bilgi vermenizi rica ederiz.



Teklif, İptal ve Değişiklik Koşulları:

• 100 kişiye kadar olan toplantı salonu/salonları rezervasyonu, toplantı tarihinden en geç 3 iş günü 

öncesine kadar iptal edildiği takdirde ücret talep edilmez.

• Toplantı / eğitim tarihinden 1-3 iş günü öncesi yapılan rezervasyon iptallerinde veya 

toplantı salonu kişi sayısı azalışlarında hizmet bedelinin % 50’si tahsil edilir.

• Toplantı/eğitim tarihine 1 iş günü veya daha az zaman kala yapılan değişiklikler için ise 

hizmet bedelinin% 100’ü tahsil edilir.

• ·100 kişi ve üzerindeki toplantı salonu/salonları rezervasyonu, toplantı tarihinden en geç 7 iş 

günü öncesine kadar iptal edildiği takdirde ücret talep edilmez.

• Toplantı/eğitim tarihine 7 iş günü veya daha az zaman kala yapılan değişiklikler ve 

iptaller için hizmet bedelinin% 100’ü tahsil edilir.

• Toplam tutarın %40’ının etkinlikten 1 hafta öncesinden Workinton’a yatırılması 

gerekmektedir.

• Paylaşılan bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla toplantı salonlarında bırakılmış bilgi içerebilecek 

(Defter, Flipchart kâğıtları vb. ) malzemeler imha edilir. Rezervasyon sırasında aksi 

belirtilmedikçe evrak imha işlemleri her günü sonunda gerçekleştirilmektedir.

• Hizmet teklifte belirtilen saatler arasında verilmektedir. Toplantınızın/eğitiminizin bu saatlerin 

dışına uzaması durumunda, kullanılan salonun uygunluğuna bağlı olarak saatlik 25 TL / Kişi ilave 

ücretlendirme yapılacaktır. Kullanılan salonun müsait olamaması durumunda salon değişikliği 

hakkı WORKINTON’da saklıdır.

• Tüm fiyatlar TÜRK LİRASI (TL) bazında belirlenmiş, günlük ve net fiyatlardır. Fiyatlarımıza KDV 

dahildir. KDV’nin yükselmesi veya başka vergilerin eklenmesi durumunda artan vergi oranları 

fiyatlara yansıtılacaktır.

• Teklifimiz, fatura tarihinden itibaren bir hafta içerisinde olmak üzere, peşin ödeme esasına göre 

hazırlanmıştır. Ödemeler nakit, banka havalesi, EFT veya kredi kartı ile yapılmaktadır.

• Vadesinde ödenmeyen faturalar için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır.

• İş bu elektronik postada belirtilen hizmetin alınması, size iletmiş olduğumuz teklifin ve 

dolayısıyla içeriğinde yer alan hizmet ve ödeme koşullarının kabul edildiği anlamına gelecektir. 

• Workinton konfirme edilmemiş rezervasyonları geçersiz sayacaktır.

Toplanıp Gelin, Herkese  yetecek kadar yerimiz var

Yeni Nesil Toplantı Odalarını Keşfedin



Referanslarımız



İyi Çalışanlar Ülkesi

www.workinton.com | 444 98 66


