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חורף חמים
בפארק עתידים
תל אביב

מאיתנו אליכם,
מנהלים ושותפים יקרים של פארק עתידים תל אביב ,למרות התקופה המאתגרת  -אנחנו
לא עוצרים! חשוב לנו לעדכן אתכם בפרויקטים השונים שאנו מבצעים עבורכם ובמגוון
רחב של חדשות והטבות לכם ולעובדים.
מאחלים לכולכם  2022של בריאות ושפע כלכלי!
כמו תמיד ,נשמח לשמוע הצעות ,רעיונות ואת החדשות שלכם.
צוות השירות שלנו כאן בשבילכם לכל שאלה ועניין בטלפון.03-7690800 :
שלכם מכל הלב ,צוות פארק עתידים תל אביב.

NNECT

המשרד שלך להצלחה בפארק עתידים תל-אביב

 ATIDIM CONNECTנותנים
לכם עדיפות ראשונה לתפוס
מקום במתחם חללי העבודה
המשותפים ליד סיטיזון בבניין !2
לפרטים נוספים 03-7690800

בואו לתדלק במיקה

תחנת הדלק החדשה בפארק עתידים תל אביב!

במקום תוכלו ליהנות גם מחנות נוחות עם מבצעים
מיוחדים לחברי מועדון שמשתנים בכל חודש!
והחודש במיוחד בשבילכם ,מבצע מחמם  -כוס אספרסו
והפתעה מתוקה במתנה ,יחד עם עיתון "ידיעות אחרונות".

במיוחד לעובדי ועובדות
פארק עתידים תל-אביב ב!innoVision-
בדיקות קורונה מהירות (אנטיגן) בעלות  52ש"ח בלבד.
הבדיקה מקנה תו ירוק מאושר משרד הבריאות.
בניין  ,7כניסה  ,1קומה  ,2במשרדי .InnoVision
ימי ושעות פעילות:
א׳  -ה׳10:00 - 18:00 :
ו׳8:00 - 16:00 :
לשאלות03-644-7999 :

זה הזמן להגיד תודה!
יום הרופא שפתח את  2022היה עבורנו זמן
מצוין להודות לרופאים ,לאחיות וכלל הצוותים
המקצועיים של בית החולים רפאל ,הפועל
מליבו של פארק עתידים תל אביב!
בית החולים מנגיש את הרפואה המתקדמת
ביותר במגוון תחומים לכלל האוכלוסיה וכמובן,
תושבי השכונות הסמוכות  -נווה שרת ,הדר
יוסף ,צהלה ושכונות צפון תל אביב  -נהנים
מהקרבה אליו ואף יכולים להגיע אליו ברגל.
רפאל בתי חולים  -גאים שאתם איתנו!
לפרטים ומידע נוסף על שירותי בית החולים
היכנסו לאתר www.raphaelhospitals.co.il

בקרוב
"
ש
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בימים אלה אנו
מתחילים בפרויקט
שדרוג המרכז
המסחרי בין הבניינים  4ו .6-מה זה אומר? זה אומר שהכל עומד לעבור
מתיחת פנים והמהפך פה הולך להיות מ ד ה י ם .רק תדמיינו את המרכז
היפה והתוסס של תל אביב ,את השדרות ,המסעדות ובתי הקפה השוקקים,
המדשאות ,פינות הישיבה ,העצים ושבילי האופניים כאן בין הבניינים  -אווירת
שדרה תל אביבית פסטורלית אמיתית כאן אצלנו בפארק!
לאורך כל תקופת השדרוג ,נשתדל "להפריע" לכם כמה שפחות .בדיוק בשביל
זה ,יצרנו גדר מקיפה מיוחדת שתעבור בין מוקדי השדרוג ,ותאפשר לכולנו
להמשיך בשגרה ככל הניתן .אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ,אבל איך
אומרים ...זה בהחלט שווה את זה! צפי לסיום :מאי 2022
לכל שאלה ורעיון:
בטלפון 03-7690800 :שירלי 050-4455074 -
או במייל לשירליShirly.c@atidim.co.il :
שלכם תמיד,
TEAM ATIDIM

אז ניפגש ללאנצ׳
ב?KITCHEN8-

זה חם ,זה טעים,
וממש ליד המשרד!(:
מסעדת  KITCHEN8במגדל 8
מציעה תפריט מגוון ועשיר  -תוכלו
למצוא בו מנות אסיאתיות ,מנות
בשריות ,כריכים חמים ,דגים טובים
ויש גם מנות לטבעונים!

ישיבות חורף עושים ב!Lounge -
שריינו את ה Lounge-המושלם עבורכם להרמת
כוסית חגיגית ,לישיבות ,לכנס או לפעילויות
העשרה באווירה יוצאת דופן ,כאן אצלנו בפארק
עתידים תל אביב.
חדרי הישיבות המפוארים והמאובזרים שלנו
זמינים למטרות שונות ומגוונות ופועלים בתקן
התו הירוק!
תוכלו ליהנות ממגוון שירותים ב Lounge -שלנו:
•ציוד חדשני ומצלמה פנורמית
לישיבות וידאו ZOOM /
•חניון מקורה צמוד וחנייה בשפע
•מיקום מצוין וגישה נוחה
•שירותי הסעדה ,קפה וקייטרינג
•סיוע בהתאמת סידור הישיבה לפי הצורך
•מחיר השכרה אטרקטיבי
דברו איתנו ונתאים לכם
את חדר הישיבות האידאלי עבורכם!
פרטים נוספים באתר:
www.atidim.co.il/conference-rooms
בטלפון03-7690828 :
או בדוא״לMeeting@atidim.co.il :

החניה החכמה שלך כבר כאן!
מערכת ATIDIM PARKING
נכנסה לפעילות מלאה.
להתנהלות טובה מומלץ
להתעדכן בנהלי השימוש.
לשאלות ולסיוע:
rami@atidim.co.il
או בטלפון053-6720816 :

למצוא את המתאימים!
שמחנו לסייע לחברות רבות בקידום מודעות
הדרושים שלהם בנכסים הדיגיטליים שלנו.
במידה ואתם מחפשים עובדים,
אנחנו נשמח לקדם את מודעות הדרושים
שלכם בכל ערוצי הפרסום שלנו גם החודש,
ולסייע לכם למצוא את הטאלנטים הבאים!
שלחו אלינו:
shirly.c@atidim.co.il

נמשיך לחשוב יחד אתכם על חוויות מיוחדות ומחברות!
לכל שאלה ,רעיון ולפרסומים שלכם:

בטלפון | 03-7690800 :שירלי 050-4455074 -
או במייל לשירליShirly.c@atidim.co.il :
רוצים לראות אילו משרות פנויות יש בפארק?
עקבו אחרינו ברשתות החברתיות!

פארק ההייטק והעסקים של גוש דן

שלכם תמיד,
ATIDIM TEAM
צוות פארק עתידים תל אביב

