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Work Operations Point

Work Operations Point kelimelerinin
birleşimiyle oluşan Woop Point,
44 yıllık Sinpaş Holding’in
güvencesi altında kurulmuştur.

Neredeyiz?
Woop Point; E-5 Karayolu üzerinde, metrobüse
beş dakikalık yürüme mesafesinde bulunan,
Türkiye’nin ilk ve tek A+ yatay iş ve yaşam
merkezi Flatofis Haliç’te hizmet vermektedir.

Flatofis Haliç, Otakçılar Cad. No: 78, Kat: 4
Kapı No: 94 Eyüp / İstanbul

Müşterilerimize sunduğumuz hazır ofis,
sanal ofis, co-working alanları ve toplantı
odalarıyla masrafları en aza indirgeyerek
ekonomik ve keyifli bir çalışma ortamı
oluşturuyoruz.
Kiralanan hazır ofis, sanal ofis, co-working
alanları ve toplantı odalarıyla bir ofisin ihtiyacı
olan idari yönetim süreci gibi tüm yükümlülükleri
müşterilerimizin düşünmemesini sağlıyoruz.
Konforlu, ergonomik ve mobilyalı olan hazır
ofislerimiz için tüm araç-gereç teminini de biz
üstleniyor ve müşterilerimizin sadece işlerine
odaklanmalarını sağlıyoruz.

Mutlu Bir
Çalışma Ortamı
Self servis alanında bulunan çay, kahve, su ve
sürpriz ikramlarımız ile müşterilerimiz çalışırken
ya da işlerine ara verdiklerinde keyifli anlar
yaşayabiliyorlar.
Woop Point’in bünyesinde bulunan bahçe ile
müşterilerimiz molalarını daha eğlenceli geçirebiliyor,
temiz havanın verdiği enerji ile motivasyonlarını
yükseltebiliyorlar. Aynı zamanda ferah ve açık alana
sahip bu bahçemizde, sigara kullanan müşterilerimiz
kendilerini daha rahat hissediyorlar.

Diğer
Hizmetlerimiz:
• Hızlı İnternet
• Resepsiyon Hizmeti
• Ofis Temizliği
• Elektrik
• Su
• Isıtma – Soğutma

Ayrıcalıklı İmkanlar
Woop Point’ten hazır ofis, sanal ofis, co-working
alanı ya da toplantı odası kiralayan müşterilerimiz,
Flatofis Haliç’in ayrıcalıklı imkanlarından da
yararlanabiliyorlar.
Eczane
Süper Market
Kuru Temizleme
Spor Salonu
Lostra
Kişisel Bakım Marketi
Oto Yıkama
gibi birçok kişisel ihtiyacı karşılayan hizmetlerin
yanında, birbirinden lezzetli yemeklerin bulunduğu
restoranlara sahip Asfalt’ta, keyifle yemeklerini yiyebiliyorlar.

Ofisiniz Hazır!
Hazır Ofis:
Müşterilerimiz ihtiyaçlarına uygun büyüklükte mobilyalı
bir ofis kiralıyor, biz de tüm taleplerinde yanında
oluyoruz.
1 kişiden 12 kişiye kadar farklı kapasitelerdeki hazır
ofislerimizde, müşterilerimiz tek başlarına ya da ekibiyle
verimli bir şekilde çalışabiliyorlar.
Yüksek donanımlı ve ergonomik hazır ofise sahip
müşterilerimiz, kiralanabilir toplantı odalarında
müşterilerini ağırlayabiliyorlar ve dikkat çekici
işlere imza atabiliyorlar.

Hazır Ofis Seçeneklerimiz:
Small Ofis: 3-5 m² / 1 Kişi
Medium Ofis: 13 m² / 2 – 3 Kişi
Large Ofis: 17-22 m² arası / 2 - 4 Kişi
X Large Ofis: 50 m² / 10 – 12 Kişi

Prestijli ve kolay ulaşılabilen bir ofise sahip olan
müşterilerimiz;
Ofislerine 7/24 girebilme
Co – working (ortak çalışma) alan kullanımı
Aylık toplantı odası hizmeti alımı*
Resepsiyon hizmeti (Hafta içi 08.00 - 18.00)
gibi hizmetlerimizden de yararlanabiliyorlar.
*Aylık 3 gün ve süresi 2 saatten oluşan maksimum 10 kişilik toplantılar,
hazır ofis paketleri dahilinde ücretsizdir.

Doğru Ofis
Prestijli Adres
Sanal Ofis:
Sanal ofisler ile fiziksel ofislerini çok sık kullanmayan,
sürekli seyahat halinde olan ve uzaktan çalışan
profesyoneller kullanmadıkları ofisler için
ekstra masraf yapmaktan kurtuluyorlar.
Sanal ofis kiralayan müşterilerimiz, kendilerine ait
prestijli bir iş adresine ve iş telefonuna sahip
olabiliyorlar.
Müşterilerimizin evrak, kargo ve postalarını teslim
alarak kendileri için saklıyor veya taraflarına
ulaşmasını sağlıyoruz.
*Yukarıdaki hizmetler, standart sanal ofis paketi içeriği dahilindedir. Hizmetlerimiz,
seçeceğiniz paketlere göre değişiklik göstermektedir.

Dilediğiniz
Zaman Çalışın
Sanal ofis sahibi müşterilerimiz seçtikleri paketlere göre saatlik ya da
günlük olarak co-working alanlarında çalışma imkanına sahip
oluyorlar. Co-working alanında çalışırken self servis alanından
sınırsız çay, kahve, su hizmetlerinden de yararlanabiliyorlar.
Aynı zamanda dilediklerinde tam donanımlı toplantı odalarından
ihtiyacına uygun olanı seçip müşterileri ile profesyonel bir toplantı
gerçekleştirebiliyorlar.

Yeni Nesil Bir İş Deneyimi
Co – Working (Ortak Çalışma Alanı):
Farklı disiplinlerden insanları co-working alanında bir araya getiriyoruz ve saatlik,
günlük ya da aylık paketler ile bu alanlarda çalışma imkanı sunuyoruz.
Enerjik ve üretken bir toplumun parçası haline gelen bireyler, hem sosyalleşerek
çalışıyor hem de farklı mesleklere sahip kişiler ile tanışarak iş dünyasında
yeni bağlantılar kuruyorlar.

Diledikleri konumda ve diledikleri masada tüm gün süren
ikramlar eşliğinde çalışabilen bireyler, konforlu ve
ergonomik tasarımlardaki çalışma alanıyla kendilerine
yüksek motivasyon da sağlayabiliyorlar.
Tüm gün süren self servis çay, kahve ve ikramlar ile
işlerine daha iyi odaklanarak, konsantrasyonu arttıran
bahçede eğlenceli anlar geçirebiliyorlar.
Farklı sektörden bireyler ile aynı alanda çalışmaları,
yeni projeler için iş birlikleri de sağlıyor.

Siz en verimli toplantılarınızı gerçekleştirmek istediğinizde biz ne mi yapıyoruz?

Profesyonel Eğitim ve İş Toplantıları

Toplantı hizmetinin tam ve eksiksiz gerçekleşebilmesi için sizden etkinliğe dair tüm
bilgileri alıyoruz.

İhtiyaca yönelik kiralanabilir tam donanımlı toplantı odalarını da bünyemizde barındırıyoruz.

Toplantı odalarımızı önceden görmek isterseniz, bizi ziyaret edebilmeniz için
gerekli ulaşımı sağlıyoruz.

Innovation, Action, Motivation ve Vision isimli toplantı odalarını hazır ofis, sanal ofis ve
co-working sahiplerinin yanı sıra, müşterilerini profesyonelce ağırlamak isteyen kişiler ve
eğitim toplantısı gerçekleştirmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar da kiralayabiliyorlar.

Deneyimli ve profesyonel kadromuz ile karşılama, yönlendirme ve uğurlama
hizmetlerini kusursuz bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
Tüm toplantı boyunca çay, kahve gibi içeceklerin yanı sıra, isteğe göre belirlenen
atıştırmalık ikramların servislerini de gerçekleştiriyoruz.

Teknik Özelliklerimiz
Fiber İnternet

Isıtma-Soğutma

Barkovizyon

UPS Bağlantısı

Kesintisiz Güç Kaynağı

220V Şebeke Prizleri

Tele-Video Konferans

Fotokopi, Scan ve Faks

Ses Sistemi

Aydınlatma

Innovation Odası:
Gün ışığının motive edici özelliğinden
yararlanabildiğiniz 70 m2’lik Innovation Toplantı
Odası’nda, profesyonel ve konforlu
toplantı, eğitim, workshop ve mülakatlar geçirebilirsiniz.
Ayarlanabilir gün ışığı aydınlatma
İnternet, yer kutularında VGA bağlantıları, 220V UPS bağlantısı
Özel projeksiyon ve ses sistemi
Yazılabilir cam duvar
Flipchart
Bağımsız havalandırma sistemi
özelliklerine de sahiptir.

Küme düzeni: 31 Kişi

U düzeni: 25 Kişi

Tiyatro Düzeni: 40 Kişi

Sıra Düzeni: 35 Kişi

Action Odası:
Board düzenine sahip 22 m2’lik toplantı odamızda
10 kişiye kadar olan toplantıları gerçekleştirebilirsiniz.
Video konferans ve telekonferans hizmetinin
gerçekleştirilebildiği odamız;
LCD TV
TV – DVD yayını
VGA ve ses bağlantısı
Yazılabilir cam duvar
Flipchart
Ayarlanabilir ışık seviyesi
Bağımsız havalandırma sistemi
özelliklerini de bünyesinde barındırmaktadır.

Motivation Odası:
Oturma düzenine göre farklı kapasitelere sahip 69 m2’lik toplantı
odamızda motivasyonu yüksek, prestijli ve profesyonel toplantı,
eğitim, workshop, mülakat ve seminerler gerçekleştirebilirsiniz.
Bağımsız havalandırma sistemi
Özel projeksiyon ve ses sistemi
İnternet, yer kutularında VGA bağlantıları, 220V UPS bağlantısı
Yazılabilir cam duvar
Flipchart
Ayarlanabilir gün ışığı aydınlatma
gibi yüksek özelliklere sahip toplantı odamız,
toplantılarında yüksek başarılar elde etmek
isteyen herkes için idealdir.

U düzeni: 25 Kişi

Tiyatro Düzeni: 40 Kişi

Küme düzeni: 25 Kişi

Sıra Düzeni: 31 Kişi

Vision Odası:
Yüksek verimli ve nitelikli toplantı, eğitim, workshop,
mülakat ve seminerlerin gerçekleştirilebildiği 70 m2’lik
Vision Toplantı Odası ile ayarlanabilir gün ışığı özelliğinden
de yararlanabilirsiniz.
Toplantı Odamızın Özellikleri:
Bağımsız havalandırma sistemi
İnternet, yer kutularında VGA bağlantıları, 220V UPS
bağlantısı
Özel projeksiyon ve ses sistemi
Yazılabilir cam duvar
Flipchart
Ayarlanabilir gün ışığı aydınlatma

Küme düzeni: 31 Kişi

Tiyatro Düzeni: 40 Kişi

U düzeni: 25 Kişi

Sıra Düzeni: 35 Kişi

Şehrin Merkezinde
Kolay Ulaşım
Şehrin merkezindeki Flatofis Haliç’te bulunan Woop Point’ten;
Taksim’e 14 dakikada,
Mecidiyeköy’e E-5 üzerinden 8 dakikada,
Maslak’a 11 dakikada,
Eminönü’ne 10 dakikada,
Merter’e 11 dakikada,
Bakırköy’e 14 dakikada,
Atatürk Havalimanına 19 dakikada,
Anadolu Yakası’na 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden 18 ve
FSM Köprüsü’nden 20 dakikada,
Sirkeci Deniz Otobüsü ve Eminönü Vapur İskelesi’ne 15 dakikada
ulaşabilirsiniz.
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