Nef Offices Dörtlevent 09,
“Türkiye’nin En Başarılı Ofis Projesi” Seçildi…
Şehrin ve iş hayatının merkezinde, 23 odalı “mutluluk ofisleri” yaratmak fikriyle
yola çıkan Nef, Türkiye’nin En Başarılı Emlak Yatırımları Araştırması 2012’de
bir kez daha ödüllendirildi.
Ekonomist, Capital, Maison Française ve hurriyetemlak.com’un işbirliği ile bu yıl ikincisi
gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Başarılı Emlak Yatırımları Araştırması 2012” in kazananları, 30
Ocak 2013 Çarşamba Günü, Grand Hyatt İstanbul Otel’de düzenlenen bir tören ile sahiplerini
buldu.
Türkiye’nin En Başarılı Emlak Yatırımları araştırmasında, Nef Offices Dörtlevent 09 “En
Başarılı Ofis” kategorisinde birinciliğe sahip oldu.
Nef, “Türkiye’nin En Başarılı Emlak Yatırımları Araştırması 2011” araştırmasında da aynı
ödülü Nef Offices Levent 03 ile almıştı.
Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M.Rauf Ateş ve hurriyetemlak.com Genel
Koordinatörü Ahmet Kurşunlu’nun açılış konuşması ile başlayan ödül töreninde, jüri
tarafından Türkiye’nin en başarılı ofis projesi seçilen Nef Offices Dörtlevent 09 adına
ödülünü, markanın yaratıcısı Erden Timur aldı.
Nef Offices Dörtlevent 09 hakkında:
İstanbul’un iş merkezi Büyükdere Caddesi’nde, metro istasyonuna 150 metre mesafede yer alan Nef
Offices Dörtlevent 09, toplam 41.500 m² inşaat alanına sahip 14 katlı iki bloktan oluşuyor. Homeoffice ve ofis olarak 42 m² ile 142 m² arasında değişen 362 bağımsız ofis ünitesinin yer aldığı her iki
blokta da ayrıca mağaza alanları, arşiv için düzenlenmiş bodrum katı ve bir Nef keşfi olan foldoffice
üniteleri yer alıyor.
Nef Offices Dörtlevent 09’da yer alan tüm ofis, home-office ve foldoffice üniteleri,
Nef Flats Levent 163 foldhome ünitelerini tasarlayan Sebastien Agneesens, Alper Böler ve Dror
Benshetrit gibi Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen tasarımcıları tarafından, ofis konseptine farklı bir
anlayış kazandıran bir vizyonla yaratıldı. Kapı kollarının Dror Benshetrit, seramiklerin Harry Allen
tarafından tasarlandığı Nef Offices Dörtlevent 09, ayrıca Türkiye’de Leed Gold’a aday olan ve BOMA
standartlarına göre tasarlanan ender yapılardan biri….

Kullandıkça ödeyeceğiniz bir sistem dahilinde ofis hayatınıza katabileceğiniz foldoffice ile; sinema
salonu, squash ve basketbol salonu, kişisel gelişim stüdyosu, parti odası, happy-hour terası,
oditoryum, toplantı odası ve video-konferans odası gibi 23 farklı aktivite ve hizmet ünitesine sahip
olan proje, “mutluluk ofisleri” yaratma fikriyle hayata geçiriliyor.
Projenin mimarisi, dünyanın önde gelen prestijli mimarlık firmalarından olan ve kurulduğu 1955
yılından bu yana gerçekleştirdiği projelerle pek çok uluslararası ödül alan; projeleri arasında,
Londra’daki dünyaca ünlü Yeni Wembley Stadı, St. Petersburg’daki Dali Müzesi ve Çin’deki Four
Seasons Oteli bulunan HOK tarafından gerçekleştiriliyor.
Bir Nef keşfi olan foldoffice nedir?
‘Dilediğiniz büyüklükte bir ofisiniz olsaydı içinde neler olsun isterdiniz?’ sorusundan hareketle hayat
bulan foldoffice sistemine göre, bir ofis sahibi/çalışanı olduğunuzda aslında 23 farklı aktivite alanına
sahip oluyorsunuz.
Çalıştığınız ofis binasında; sinema salonu, squash ve basketbol salonu, müzik odası, play station odası
ve toplantı odaları gibi alanlardan oluşan; dilediğinizzaman ofis yaşamınıza ekleyip dilediğinizde de
çıkarabileceğiniz, bedelini sadece kullandıkça ödediğiniz 23 farklı ünitenin yer aldığı sistem, bir Nef
keşfi...
Nef Offices Dörtlevent 09’daki Foldofficeüniteleri neler?









Sinema salonu
Toplantı Odası
Kitchenette
Video Konferans Odası
Oditoryum
Eğitim odası
Servis odası
Showroom










Hobi Odası
Kişisel Gelişim Stüdyosu
Chillout room
Kişisel Fitness
Basketbol salonu
Squash salonu
Özel Eşya Odası
Parti Odası

Daha fazla bilgi için: Pınar Kın
bernaylafem iletişim ve marka yönetimi
0212 343 67 68 – pinar@bernaylafem.com









Happy Hour terası
Playstation Odası
Owner’s Lounge
Çocuk Oyun Odası
Cafe
Copy Center
İlkyardım Odası

