İşini severek yapan,
bir arada üreten ve
yetecek kadar
tüketenlerin ofisi
love, create & inspire

ÜYELİK PAKETİ

HİZMETLER

AYRICALIKLAR

• Resmi şirket adresi olarak gösterilmesi
• Kargoların alınması ve saklanması
• Bağlı olduğunuz lokasyondaki ortak çalışma alanlarının
kullanımı (ayda 3 gün)
• Bağlı olduğunuz lokasyondaki toplantı odalarının
kullanımı (ayda 3 saat)

• KoPerks kullanımı (başka markalardan sağlanan
indirimler)
• Haftalık KoMember etkinlikleri ve atölyeler
• Periyodik happy hour’lar
• Pazartesi yogaları
• Kişisel gelişim eğitimleri
• Networking ve iş birliği fırsatları

GÜNLÜK İKRAMLAR
• Sınırsız filtre kahve ve çay

ŞİŞHANE

MASLAK

ATAŞEHİR

LEVENT

6 Ay | Kullanımsız*

₺250 ₺200

₺350 ₺280

₺350 ₺280

₺450 ₺360

6 Ay Peşin | Kullanımsız*

%10 indirim

%10 indirim

%10 indirim

%10 indirim

6 Ay | Kullanımlı**

₺350 ₺280

₺450 ₺360

₺450 ₺360

₺550 ₺440

6 Ay Peşin | Kullanımlı**

%10 indirim

%10 indirim

%10 indirim

%10 indirim

12 Ay | Kullanımsız*

₺200 ₺160

₺300 ₺240

₺300 ₺240

₺400 ₺320

12 Ay Peşin | Kullanımsız*

%15 indirim

%15 indirim

%15 indirim

%15 indirim

12 Ay | Kullanımlı**

₺300 ₺240

₺400 ₺320

₺400 ₺320

₺500 ₺400

12 Ay Peşin | Kullanımlı**

%15 indirim

%15 indirim

%15 indirim

%15 indirim

* Kolektif’i kullanım hakkı yoktur.
** Ayda 3 gün Kolektif’i kullanım hakkı.
Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.
Teklif verildikten sonra 14 iş günü için geçerlidir.

Yeşil ile belirtilen %20 indirimli fiyatlar
01 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerlidir.

Daha fazla bilgi için tanıtım sunumumuza buradan ulaşabilirsiniz.
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EK HİZMETLER

ŞİŞHANE

LEVENT

Vale

MASLAK

ATAŞEHİR

₺ 300/ Ay

₺ 330/ Ay

₺ 25 / Gün

Otopark
Dolap

Küçük

Orta

Büyük

Orta

Büyük

₺60

₺90

₺150

₺120

₺150

₺60

₺50

Misafir Girişi

₺39

₺59

₺49

₺49

KoRoom

http://klk.tf/etkinlik-sunumu
Fiyatlar, talebe göre ayrıca paylaşılacak. (%20 indirim)

KoLounge

http://klk.tf/etkinlik-sunumu
Fiyatlar, talebe göre ayrıca paylaşılacak. (%20 indirim)

Toplantı Odası
Paketi

5 saat: ₺ 300
A4 S/B ₺ 0,40
A4 Renkli ₺ 1,25

Yazıcı

+10mbit: ₺ 300 / Ay
+20mbit: ₺500 / Ay

Dedike Internet

A3 S/B ₺ 0,80
A3 Renkli ₺ 2,50
Daha fazlası için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

IT Hizmetleri

http://klk.tf/it-hizmet-katalogu

Sekreterlik

₺ 170
*Aylık 50 çağrı karşılama, ilave çağrılar için oluştukça çağrı başına
₺ 2 + KDV’lik bir ücretlendirme (Ptesi - Ctesi 08:30 - 18:30 arası)
*Çağrıların size yönlendirilmesi ve arayan numaraların geri aranması
35 kuruş/dakika ilave ücretlidir.
*Mesai saatleri dışında sesli mesaj anonsu kurdurmak ve mesajın email adresine
yönlendirilmesi, sesli mesaj başına ₺ 75 + KDV. (1 defaya mahsus)

Taşınma

0 - 30 dakika: ₺ 60 / Kişi
60 dakika: ₺ 100 / Kişi

Taşınma

Fiyatlar, talep üzerine, taşınma boyutlarına göre paylaşılacak. (%10 indirim)

(lokasyon içi taşınmalar)

(lokasyon dışı taşınmalar)

Ofis Ürünleri

http://klk.tf/ofis-urunleri-katalogu

Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.
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Aramıza şimdiden hoş geldin,
Kolektif House ekibi
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