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1- Ofislerimizde İndirim
Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlar için anlaşmalı kurum/kuruluş kapsamında liste fiyatlarımız üzerinden
%10 indirim imkânı sunuyoruz!
Hazır mobilyalı ofisler, resepsiyon hizmeti, call center
hizmeti ve giderler dahil… (ısıtma, soğutma, aydınlatma, aidat ve internet).
Detaylı Bilgi İçin; 444 34 80 veya www.eofis.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

2- Arabulucuk Çözüm Merkezi
Bizimle sözleşme imzalayan arabulucular için toplantı odalarımızı (veya seminer, launge alanlarımızı) liste fiyatı üzerinden %50 indirim imkânını eOfis BİZ üyeliği ile baroya kayıtlı
avukatlarımıza sunuyoruz.
Ankara’da 10’nun üzerinde, Türkiye’de 100’ün üzerinde
toplantı odası, seminer salonu ve launge alanlarımız ile arabuluculuk görüşmeleriniz için profesyonel çözüm merkezi
hizmeti vermekteyiz. Özel sekretarya, ikram servisi, projeksiyon, kapalı görüşme ortamı ve toplantı hizmetleri imkanlarımızdan faydalanabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin; 444 34 80 veya www.eofis.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

3- Yeni Avukatlar için Fırsatlar
Yeni ruhsat alan avukatlar için şirket kuruluş ve ofis maliyetlerini minimize edecek “ilk ofis” veya “kuluçka merkezi” imkanları sunmaktayız.
A+ plazalarda çalışma ortamları ile (Next Level, Koç Kuleler, Tepe Prime
ve Sheraton Offices) mesleğe yeni başlayan avukatlar için ofis çözümlerimiz kaçırılmayacak bir fırsat olmaktadır.
Detaylı Bilgi İçin; 444 34 80 veya www.eofis.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

4- Etkinlikler, Seminerler ve Network İmkânı
Yüzlerce firmanın faydalandığı ofislerimizde, sık sık yapılan
seminer ve etkinlikler ile güçlü bir network ve tanınırlık elde
etmek çok kolay! Yeni kurulan firmalar, start-up’lar, girişimciler ve birçok bölge yöneticilikleri ile ofis ve çalışma alanlarımızda neredeyse her sektörden firmalar tanıyıp network
ağınızı geliştirebilirsiniz. Önemli konularda hem ofis kuruluş
süreçlerinde hem de araştırma ve geliştirme konularında danışmanlık alabileceğiniz firmalar ve uzman kişilerle kolayca
iletişime geçebilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin; 444 34 80 veya www.eofis.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

eOfis Nedir?
eOfis çok lokasyonlu bir ofis girişimidir. Alternatif çalışma alanları kurarak kişilerin ve şirketlerin
ofis ve toplantı odası ihtiyacını karşılar. Farklı ihtiyaçlara yönelik ofis çözümleri geliştirerek, tam
donanımlı, kira dışında gideri olmayan, ful hizmetli ofisler kurmanın yanı sıra, çağrı karşılama ve
posta kargo yönetimi hizmetlerini de vermektedir.
eOfis ürünleri nelerdir?
Biz ürün yerine üyelik paketi diyoruz. Çünkü ürünlerimiz farklı ofis kurulumlarından, üyeliklerden
ve hizmet içeriklerinden oluşmaktadır. Temel paketler Hazır Ofis, Sanal Ofis, Ortak Ofis, eOfis BIZ
Üyeliği ve Toplantı Salonlarıdır. Bunların yanı sıra farklı ihtiyaçlara yönelik paketler de oluşturulabilir.
eOfis’te ofis kiralamak neden klasik ofis kiralamaktan daha avantajlıdır?
eOfis ofislerindeki teknik donanım ve ful dekorasyon sayesinde yatırım yapmadan ve işletme
giderlerine katlanmadan, makul olan aylık bir kira bedeli ile ofis sahibi olabilir ve hemen yarın işe
başlayabilirsiniz. Esnek sözleşmeler sayesinde kendinizi riske atmadan kullandıkça öde sisteminden faydalanabilirsiniz. Ayrıca profesyonel ve kaliteli bir ofisin 37 şubesini de kullanma fırsatını
elde ederseniz.

Kısaca hizmet kalemleri nedir ve fiyatlandırmalar nasıldır?
Sanal ofis (Yasal Adres Barındırma, Call Center Hizmeti, Sekretarya Hizmeti, Posta/Kargo Hizmeti,
Toplantı Odası Hizmeti) Aylık 300TL’den başlayan fiyatlarla
Ortak ofis (Yasal Adres Barındırma, Call Center Hizmeti, Sekretarya Hizmeti, Posta/Kargo Hizmeti, Toplantı Odası Hizmeti, Çalışma Masası Tahsisi) Aylık 720TL’den başlayan fiyatlarla
Hazır ofis (Yasal Adres, Call Center, Sekretarya, Posta/Kargo Hizmeti, Toplantı Odası Hizmeti, Kapalı kendisine özel tahsis edilmiş mobilya ofisler) Aylık 1.500TL’den başlayan fiyatlarla
…
Not: Tüm lokasyonlarımızda mesai saatleri içerisinde çay ve kahve gibi ikramlıklar ücretsiz olarak müşterilerimize sunulmaktadır.
Not2: Isıtma, soğutma, aydınlatma, internet, temizlik, teknik destek, aidat gibi detaylar hizmet fiyatları içerisindedir.
Not3: Ankara Barosu’na sunulan fırsatlar başka fırsatlar ile birleştirilemez. Fiyatlar ödeme koşullarına göre farklılık
gösterip KDV dahil değildir.
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