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Toplantı Başlıyor……
@meeting Toplantı Organizasyon, İstanbul’un en dinamik iş

merkezi Maslak’ta etkin ve verimli tüm toplantılarınız ve kurumsal
organizasyonlarınızda güleryüzlü ve deneyimli ekibiyle
hizmetinizde….
Toplam 1000 m2 lik alan üzerinde 1 konferans salonu, büyük kısmı
gün ışığı alan 5 farklı ölçülerdeki toplantı salonları , resepsiyon ve
geniş fuaye alanı bulunan @meeting Toplantı Organizasyon siz
değerli misafirlerini bekliyor.!
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Neden bizi tercih etmelisiniz?
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Sizi önemsiyoruz ve
işimizi seviyoruz.
!
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• Sizi önemsiyoruz.
• Merkezi konumda toplu
taşıma araçlarına çok yakınız
• İşini severek yapan güleryüzlü
ve deneyimli bir ekibiz.
• Hizmet kalitemiz ve
hızımızdan memnun
kalacaksınız.
• 10 kişiden 160 kişiye kadar
farklı kapasitelerde konforlu
ve fonksiyonel salonlara
sahibiz.
• 22 m2 sahnesi ve amfi
şeklinde tam donanımlı
konferans salonumuz çok
amaçlı kullanıma uygun
• Modern teknik altyapı ve
donanıma sahibiz.
• Misafir ilişkileri ve karşılama
hizmetimizle önceliğimiz sizin
memnuniyetiniz…

• Baskı alma, fotokopi,
hizmetlerimiz standart.
• Ücretsiz internet erişimi
mevcut.
• Kaliteli ve zengin kahve
molası ikramlarımız
tercihlerinize göre
şekillenebiliyor.
• Yemeklerinizde tercih ve
bütçenize göre alternatifle
rimiz mevcut.
• “Ticket Restaurant” hizmeti
de sunuyoruz.
• Misafirlerimize kolaylık
sağlamak amacı ile Plaza ana
girişi haricinde direk girişimiz
de bulunmaktadır.
• Plaza’mıza ait otopark
çözümü sunuyoruz.
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Hizmetlerimiz
• Toplantı Paketlerimiz
Tam-yarım gün, yemekli-yemeksiz
toplantı paketlerimiz klasik içeriklerin
yanısıra sağlıklı beslenme alternatifleri
de içermektedir.
• Organizasyon ve Danışmanlık
Hizmetleri
Konferans, lansman, yılsonu partileri,
açılış kokteylleri ve her türlü kurumsal
organizasyonlarınızda mekan ve catering
hizmetleri ile profesyonel çözümler
sunuyoruz.
- Salon kiralama
- Her türlü catering hizmetleri
- DJ, sanatçı, sanatsal etkinlikler
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Doğru planlanmış iş
başarı getirir. Başarınız
için çalışan bir ekibiz…
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•
Koçluk Paketleri
İster kişisel, ister kurumsal koçluk
seanslarınızda size özel hazırlanmış
paketlerimiz ile randevu takviminizi
takip edebiyor ve konforlu bir ortam
sunuyoruz.

• Teknik Ekipman Kiralama
Hizmetleri
- Perde
- Kablosuz İnternet
- Projeksiyon
- Video Kamera
- IT Network Sistemi
- Video Player
- Notebook
- Flipchart
• Sanal Ofis
Standart-Exclusive paket
içeriklerimizle iş dünyasının nabzının
attığı Maslak’ta ofisinizi kurun
detayları bize bırakın…
- Telefon çağrılarınızı sizin adınıza
cevaplıyoruz.
- Telefon mesajlarınızı not alıp mail
yolu ile bildiriyoruz.
- Posta ve resmi tebligatlarınızı takip
ediyoruz.
- Görüşme ve toplantı talepleriniz için
avantajlı fiyatlar sunuyoruz.

SALONLARIMIZ
Değişen ve gelişen dünyada en değerli şey bilgi ve
öğrenmek…
Bilgi için kitap, öğrenmek için okumak …
Bugün internet üzerinden bir tıkla istediğimiz bilgiye
ulaşıabilme lüksümüz olsa da tarih boyunca nesilden
nesile bu bilgi ve kitaplar kütüphanelerde korundu.
Biz de bu değerlerden esinlenerek salonlarımıza
dünyaca ünlü ve halen yaşayan kütüphane isimlerini
verdik.
ALEXANDRIA

SALONLAR ÖLÇÜLERİ VE KAPASİTELERİ

!
4"

SALON ADI

EN - BOY

YÜKSEKLİK

M2

TİYATRO

ALEXANDRIA

27 x 7.75 m

5.50 m

194m2

152

TRINITY L-M-S
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CLEMENTINUM

ESCORIAL

!

SALON ADI

EN - BOY

M2

10.65 x 8.25 m

88 m2

2.50 m

85

60

30

32

60

TRINITY MEDIUM 7.70 x 8.25 m

63 m2

2.50 m

60

40

24

26

28

TRINITY SMALL

7.50 x 6.00 m

45 m2

2.50 m

40

24

18

20

24

CLEMENTINUM

3.20 x 5.95 m

19 m2

2.50 m

20

10

12

12

10

ESCORIAL

3.35 x 5.95 m

20 m2

2.50 m

20

10

12

12

10

TRINITY LARGE

YÜKSEKLİK TİYATRO SINIF

U

BLOK MASA YUVARLAK MASA

Maslak Mah. Bilim Sok. Sun Plaza No:5 Kat: A3
Sarıyer İstanbul
Tel: 0 212 949 0 949 Fax: 0 212 276 77 80
info@atmeeting.com.tr
www.atmeeting.com.tr
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