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işinizi kolaylaştırıyoruz
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Hem evinizdeymiş gibi rahat olacağınız hem de bir ofisin size sunacağı bütün 
imkanları bulabileceğiniz bir paylaşımlı ofis alanı.

Serbest ve mobil çalışanlar konsantrasyon kaybı yaşamadan, verimli ve 
motive çalışır. Hazır ofislerimizde girişimciler ve firmalar pratik ve ekonomik 
iş yerine sahip olur.

Paylaşım kültürünü seven, hayatın paylaşarak daha anlamlı olduğuna inanan bir ekibiz. İş 
hayatında öğrenilenin ve kazanılanın aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu duygularımızdan 
yola çıkarak insanların paylaşarak çalışabileceği, aktardıkça öğreneceği ve çoğalacağı bu 
mekânı kurduk. Standart ofis ortamlarında körelen yaratıcılık duygusunun yeniden açığa 
çıkabilmesi için çabalıyoruz. 

Biz Unit090 ekibi olarak paylaşmayı seven, yenilikçi, her türlü bakış açısına ihtiyaç duyan ve 
onları seven, kaliteden yana, değişime açık, farklılıklara saygı duyan ve onları harmanlamak 
isteyen, tüm değerlere önem veren, tüm canlıları seven ve koruyan, dünyayı bir bütün olarak 
algılayan bir ekibiz. Bu ruhla bu işe başladık. Eksilmeden, her geçen gün çoğalarak devam 
edeceğiz.



Tek başıma çalışmak istemiyorum, ev ortamında konsantre 
olamıyorum, kafeler de çok hareketli diyorsan bu alan tam sana göre. 

Kendi programınıza göre ayarladığınız çalışma saatlerinizde sadece bilgisayarınızı alıp 
zaman kaybetmeden çalışmaya başlayabilirsiniz. Verimli, keyifli, samimi ve huzurlu bu 
paylaşımlı ofis alanında ihtiyacınız olan temel ofis ekipmanlarının hepsine sahip olarak 
işinize odaklanmak çok daha kolay. Bu alanda farklı meslek gruplarından birçok kişiyle 
bir arada çalışabilir, disiplinler arası paylaşımda bulunarak yan masanızda çözüm 
ortağınızı bulabilir ve yeni iş birliklerine adım atabilirsiniz.

ÇALIŞMA MASASI / ÜCRETSİZ İNTERNET / YAZICI, TARAYICI, FOTOKOPİ, FAKS / ÇAY, KAHVE, SU

#paylaşımlıofis
#yanmasa
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Bir şirket kurup kendi işimi yapacağım ya da mevcut iş adresimi Unit 
090’a taşımak istiyorum ama tam zamanlı bir ofise ihtiyacım yok. 
Şirketimi açayım yeter diyorsan bu hizmet tam sana göre.

Daimî bir ofise ihtiyaç duymadan, dışarıdan yürütebileceğiniz bir iş yapıyorsanız; 
şirketinizi açabilmek için yasal adrese ihtiyaç duyuyorsanız sürekli kullanmayacağınız bir 
alan için fazlaca sorumluluğu yüklenmenize gerek yok. Biz size yardımcı oluruz. Siz 
sadece işinize odaklanın.

YASAL ADRES / POSTA-KARGO ALIMI / TEBLİGAT ALIMI /PAYLAŞIMLI OFİS KULLANIMI

#sanalofis
#adresofis
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YASAL ADRES / OFİS EKİPMANLARI /YAZICI, TARAYICI, FOTOKOPİ, FAKS / ÜCRETSİZ İNTERNET / ÇAY, KAHVE, SU

Ekip olarak, yapmanız gereken tek şey bilgisayarlarınızı alıp yeni ofisini-
ze taşınmak olacak. Biz, sizin için her şeyi hazırladık.

Ekibinizi kurdunuz ve sıra ofisinizi bulup çalışmaya geldi. Zaman kaybetmeden işinize 
başlayabilir ve fazla masraf yapmadan, istediğiniz an faaliyete geçebilirsiniz. Bunun için 
yapmanız gereken tek şey, bilgisayarlarınızı alıp Unit090’a gelmek. Biz sizin için, bir 
ofiste olması gereken temel gereçlerin hepsini hazırladık.
         

#hazırofis
#ekipodası
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PROJEKSİYON / KÜRSÜ / TAHTA / ÜCRETSİZ İNTERNET / YİYECEK İÇECEK İKRAMI

Huzurlu, sakin, hem resmi hem de içten, farklı isteklere çözüm üretebi-
len, esnek toplantı odası arıyorum ama içime sinen bir yer bulamadım." 
Artık buldun üzülme.

İhtiyacınıza göre oturma düzeninin ayarlanabildiği, tüm teknik ekipmanların 
sağlanabildiği ve  ikramlarınızın düşünüldüğü 25 kişiye kadar rahat ve şık odamız; 
toplantılarınız, iş görüşmeleriniz ve sunumlarınız için hazır.
         

#toplantıodası
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PROJEKSİYON / KÜRSÜ / TAHTA / ÜCRETSİZ İNTERNET / YİYECEK İÇECEK İKRAMI

Düşün; öyle bir yer var ki bireylere ve kurumlara yönelik birçok farklı 
organizasyona ev sahipliği yapabiliyor. Mesela bir sergi açılışına ya da bir oda 
tiyatrosuna, bir film gösterimine, bir lansmana ve talebe göre daha 
nicelerine. Yoktur mu diyorsun? Ama var. 

Düzenlemek istediğiniz etkinlik özelinde, ihtiyacınız olan düzeninin ayarlanabildiği, tüm teknik 
ekipmanların sağlanabildiği ve ikramlarınızın düşünüldüğü 35 kişiye kadar rahat ve şık alanımız; 
eğitimleriniz, ürün tanıtımlarınız, sunumlarınız ve daha birçok farklı etkinliğiniz için hazır.

#etkinlikalanı

ET
Kİ

N
Lİ

K 
A

LA
N

I



KURUMSAL DANIŞMANLIK / DİJİTAL AJANS HİZMETİ / HUKUKİ DANIŞMANLIK / MALİ MÜŞAVİRLİK

İşinizi kurmak üzeresiniz, çoktan kurdunuz ya da geliştirmek 
istiyorsunuz. Bu süreçte almanız gereken bazı hizmetler var. Vakit 
kaybetmeden hepsine ulaşmak istiyorsanız sizi de Unit 090’a bekliyoruz.

İşinizi, işinizi kurarken de kolaylaştırıyoruz. Yeni bir işe başlangıç aşamasında, deva-
mında ve işinizi geliştirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz temel hizmetleri burada bula-
bilirsiniz.

#ayrıca
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/Unit090
/unit090 
/unit_090

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?
+90 506 026 90 90
+90 222 225 60 95
www.unit090.com
info@unit090.com

Neredeyiz?
Kırmızıtoprak Mh. Porsuk Bulvarı 
Nilay Sk. No:11/B 26020 
Odunpazarı/Eskişehir 

Sosyal Medya


