Toplantı ve
Seminer Salonu

Şirketiniz tarafından düzenlenecek etkinlikler için sizi ve kurumunuzu en güzel şekilde
temsil edecek bir toplantı veya seminer salonu mu arıyorsunuz? Arzuladığınız etkinlikleri,
Berlin’in en nezih semtinde Genel Merkezimizde bizimle birlikte gerçekleştirmenizi
sağlıyoruz.
Potsdamer Platz, Berlin’in merkezinde yer alan ve en önemli
ekonomik, siyasi ve sosyal kurumları içerisinde barındıran çok
özel bir semttir ve siz tam ortasındasınız. Burada, toplantı ve
seminer odalarımızda rahat ve verimli çalışmak, workshop
düzenlemek ve ayrıca elemanlarınıza eğitim seminerleri
verebilmek için şık ve prezentabl bir ortamda keyifli bir çalışma
alanı bulacaksınız. Esnek tasarlanmış odalarımız geniş
pencereleriyle doğal gün ışığı görmektedir.

Bir kaç dakika içinde Potsdamer Platz metro ve otobüs istasyonuna ulaşabilirsiniz. Buradan
Berlin’in her yerine ulaşım imkanları mevcuttur (U-Bahn, S-Bahn, Regional Express ve Tegel
Havaalanı araba veya otobüs ile 25 dakika mesafededir) ve bunun yanı sıra yakın çevredeki
pek sayıda konaklama tesislerinden birini seçebilirsiniz.
Ayrıca ofisimizin hemen yanında aradığınız herşeyi bulabileceğiniz Mall of Berlin AVM ve
Potsdamer Platz Arkaden AVM bulunmaktadır. Aynı zamanda personelinizi veya
misafirlerinizi rahatlıkla memnun etmek için catering hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Ofisimiz, seminer ve toplantılarınız için ihtiyacınız olan en yeni teknolojik ekipman
bulundurmakta ve etkinliğinizin en başarılı şekilde düzenlenmesini sağlamaktadır.

Oturma şekilleri
U Şekil
Dikdörtgen
Tiyatro
Ayakta + Bar Masaları
Parlamento şekli
Balıksırtı şeklinde
Toplam Alan

Sandalye sayısı
28
20
48
60
16
44
70/30m²

Ekipman:








Dizüstü Bilgisayar
Presenter
Kablosuz İnternet
Yazı Bordu
Sunum Çantası
Hoparlör Sistemi
Bar Masaları

Sandalye yerleştirme örnekleri:

Üye olmayan

Üyeler

1 gün (8 saat)

400,- €

150,- €

1/2 gün (4 saat)

260,- €

80,- €

1 gün (8 saat)

160,- €

50,- €

1/2 gün (4 saat)

100,- €

30,- €

1 gün (8 saat)

(kişi başı) 5,- €

1/2 gün (4 saat)

(kişi başı) 3,- €

Oda Kirası

Büyük Toplantı Odası
70 m²

Küçük Toplantı Odası
30 m²

Çay+ Kahve, Su, Meyve
Suyu, Kurabiye
Catering

İstek üzerine

Ekipman
Projektör+Dizüstü
bilgisayar, Presenter

1 gün (8 saat)

25,- €

1/2 gün (4 saat)

12,50 €

1 Gün (8 saat)

10,- €

1/2 Gün (4 saat)

5,- €

1 Gün (8 saat)

20,- €

1/2 Gün (4 saat)

10,- €

Yazı Tahtası

Hoparlör Sistemi
2 büyük hoparlör + 1
mikrofon

Not defteri + Kalem

Çıktı

1,50 € (kişi başı)

0,05 € / siyah-beyaz sayfa
0,20 € / renkli sayfa

Leipziger Platz 14
10117 Berlin
T: 030 233 299 50
F: 030 233 299 510
E: info@td-ihk.de
www.td-ihk.de

