Sarphan Finans Park'ta VIP 300 Ofisleri satışa çıktı!
Sarphan Finans Park projesinin yeni zirvesi VIP 300 Ofisleri,
cazip fiyat ve ödeme koşullarıyla satışa çıktı.
Yeni Sarp İnşaat Öz Akar Elektrik A.O. tarafından Ataşehir’de hayata geçirilen Sarphan
Finans Park projesinin; T.C Merkez Bankası, SPK, BDDK, Ziraat Bankası, Halkbank,
Vakıfbank gibi önemli kurumların bu bölgeye taşınmasıyla ekonominin kalbi olacağı
düşünülüyor.

Projenin içinde önemli bir yere sahip olan ve merakla beklenen VIP 300 Ofisleri, 20
Ocak 2015 tarihi itibariyle satışa çıktı. Sahip olduğu helikopter pisti ile kullanıcılarını
şehrin yoğun trafiğinden kurtaran ofisler, Sabiha Gökçen Havaalanı'na olan yakınlığı
ile de birçok avantajı bünyesinde barındırıyor. Cazip fiyat ve ödeme koşulları ile satışa
çıkan bu çok özel ofisler, Sarphan Finans Park'ın yeni zirvesi olarak adlandırılıyor. VIP
300 Ofisleri’nde alanları 42 ila 829 metrekare arasında değişen 349 bağımsız bölüm
yer alıyor. Ofislerde fiyatlar 830 bin TL’den başlayarak 2 milyon 810 bin TL’ye kadar
yükseliyor.

VIP 300 Ofisleri’nde iş dünyasının tüm gereksinimleri düşünüldü
Türkiye ekonomisinin çıtasını yükseltecek İFM'de yer alacak ticari kuruluşlara büyük
avantajlar sağlayacak olan Sarphan Finans Park'ın VIP 300 Ofisleri, şehrin yoğun iş

trafiğine ev sahipliği yapacak. VIP 300, iş hayatında yaşanabilecek her türlü zorluk ve
stresi ortadan kaldırmak için her ayrıntının düşünüldüğü konforlu bir iş merkezi olarak
hayata geçiriliyor. Şık mağaza ve dükkanlarıyla, ziyaretçilerin konforlu bir şekilde
ağırlanacağı modern ve rahat lobisiyle, her türlü sorunu çözmede yardımcı olacak
resepsiyon görevlileriyle, üstün hizmet sunmayı amaçlayan Sarphan Finans Park VIP
300 Ofisleri, doğallık ve modernizmi zarifçe bir araya getiren işlevsel tasarımıyla iş
dünyasının tüm gereksinimlerini akılcı ve bütünsel yöntemlerle çözüme kavuşturuyor.

Sarphan Finans Park hakkında
İnşaat ve satışların tüm hızıyla devam ettiği,

yaklaşık 600 milyon TL’lik yatırım

değeriyle inşa edilen proje, Ömer Çamoğlu imzası taşıyor. Projenin tamamında konut
ve iş yeri olmak üzere 937 bağımsız bölüm yer alıyor. 2011 yılının Ağustos ayında
inşaatına başlanan Sarphan Finans Park’ın 2015 yılında sahiplerine teslim edilmesi
hedefleniyor. Projede alanları 41 ila 173 metrekare arasında değişen stüdyo daireden
3+1’e kadar farklı tiplerde 341 konut yer alıyor. Yaklaşık 21 bin metrekare arsa alanı
üzerinde 197 bin metrekare inşaat alanına sahip Sarphan Finans Park’ta, bin 360
metrekare sosyal tesis alanı, 4 bin 500 metrekare yeşil alan ve 43 bin metrekare ticari
alan bulunuyor. Sunduğu zengin sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken Sarphan Finans
Park’ta: tenis kortu, basketbol sahası, kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, çocuk
kulübü, fitness, resepsiyon, konsiyerj hizmeti, bilboard, masa tenisi, play station oyun
alanları ve yaklaşık 1550 araçlık otopark bulunuyor.

www.sarphanfinanspark.com.tr
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