מאי
2022

קיץ COOL

בפארק עתידים
תל אביב

מאיתנו אליכם,
מנהלים ושותפי דרך יקרים!
אנו בעיצומה של תקופה בה הפארק שלנו עובר מתיחת פנים ושיפוץ חזותי
מרהיב ,במגוון נקודות בפארק – בין אם מדובר במרכז המסחרי שבין בניינים ,6-4
או בכניסה הראשית של הפארק ועוד.
השיפוצים ברחבת המרכז המסחרי צפויים להסתיים עד סוף החודש הקרוב.
אנו מאחלים לכולכם קיץ מוצלח וכמו 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.

כשהשכנים מארחים זה  -חיבוריות!
התרגשנו לשתף פעולה עם היוזמה הנפלאה של כלל ביטוח ופיננסים  -אחת
מחברות הדגל של הפארק שאירחו את המנכ״לים ,מנהלי ומנהלות מש"א
והחברים של כ 70-החברות הנוספות בקהילה שלנו.
המפגש המקצועי העניק פתרונות חדשניים למעסיקים בעולם הביטוח
והפיננסים ,והמשתתפים נהנו ממגוון הרצאות מרתקות בנושאי השקעות ושוק
הון ,חדשנות ודיגיטציה ,אתגרים בתחום הבריאות ועוד.
כמו תמיד פארק עתידים תל אביב שמח וגאה
להוות בית לחדשנות ,לחיבוריות ולקהילה חזקה
של החברות המתקדמות והגדולות בישראל.

 ,Safer Placeברוכים הבאים למשפחה!
!Benvenuto in famiglia
הכירו את החברה החדשה בנבחרת ההייטק של פארק עתידים תל אביב ,הפועלת
מליבו של  - Atidim Connectמתחם חללי העבודה המשותפים החדש שלנו בפארק.
החברה מתמחה בתכנון תנועה ,ומצלמות פיקוח .הטכנולוגיה של החברה פרוסה
בכמחצית מהערים הגדולות בארץ – כדי לאפשר אכיפה מתקדמת של עבירות תנועה.
החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם עיריית תל אביב-יפו ,וכן עם עיריית מילאנו.
פארק עתידים תל אביב גאה להוות בית לחברות פורצות הדרך ,המתקדמות,
הבינלאומיות והחדשניות בשוק!

ברוכים הבאים !SenseIT
הכירו את החברה החדשה בנבחרת ההייטק של
פארק עתידים תל אביב .חברת  SenseITשמה
לה למטרה לספק לעסקים זרימת לקוחות נגישה,
יעילה ומדויקת .חזון החברה הוא להיות המובילה
העולמית בבדיקות פונקציונליות עבור נגישות
אתרי אינטרנט ,תוך הבטחה שאתרי אינטרנט
תואמים ,פונקציונליים וניתנים לשימוש לכולם.
פארק עתידים תל אביב גאה להוות בית לחברות
פורצות הדרך ,המתקדמות והחדשניות בשוק!

מה זה פה קייטנה???
כן!! בחודשים יולי אוגוסט אנו נתגייס למאמץ הגדול של ההורים המג'נגלים בין עבודה
לילדים ,ונפתח עבורכם קייטנה מצוינת לילדים מבית גודיז ,ממש כאן
בפארק עתידים תל אביב!!
לבחירתכם ,קייטנות על גלגלים בין השעות8:30-13:30 :
או קייטנות רגילות בין השעות( 8:30-15:00 :אפשר גם עד )16:00
פרטים נוספים בקרוב.
בכפוף להרשמה ולתנאי החברה המפעילה ,האחריות הינה על החברה המפעילה.

אנחנו אוהבים מבקרים

אבל יותר מזה,
אנחנו אוהבים מבקרים שחונים רק בחניון  6המיועד בדיוק בשבילם.

הגיעו אליכם מבקרים? יש להפנות אותם אך ורק לחניון .6
המדבקות שקיבלתם עבור המבקרים ,מופעלות רק בחניון  6ולכן יהיו תקפות אך ורק לחניון זה.
חשוב לעדכן את המבקרים שחניה בכל חניון אחר מלבד חניון  6עשויה לגרור תשלום מיותר
אבל לא רק .ברגע שמבקר אינו חונה בחניון  6אלא בחניון אחר ,הוא תופס חניה של עובד אחר
וגורם לכך שנצטרך להזעיק אותו על מנת להזיז את רכבו.
לשאלות וסיוע בנושא כניסת ספקים ,פורקי/מעמיסי סחורה וסיוע לעדכון מנויים שלכם,
על המנהלים האחראים על הנושא לפנות להנהלת החניון במיילParking@atidim.co.il :
או בטלפונים03-7690845 | 03-7690524 :

NNECT

המשרד שלך להצלחה בפארק עתידים תל-אביב

כבר שמעתם על
ATIDIM CONNECT
מתחם חללי העבודה
המשותפים שלנו?
לכל הפרטים חייגו:
050-4455074 | *8485
או צרו קשר עם שירלי:
Shirly.c@atidim.co.il

זה המקום  -זה הזמן!
מזג האוויר הנעים בתקופה האחרונה
הוא הזדמנות מצוינת להזמין טייק-אווי
באחת מהמסעדות או בתי הקפה שלנו בפארק,
לשבת וליהנות מהשמש!

הלאונג׳ שלנו יושב עליכם בול!

שריינו את ה Lounge-המושלם עבורכם
לישיבות ,לכנסים או לפעילויות העשרה באווירה
יוצאת דופן ,כאן אצלנו בפארק עתידים תל אביב.
חדרי הישיבות המפוארים והמאובזרים שלנו
זמינים למטרות שונות ומגוונות!
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 :

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 :שירלי050-4455074 :
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

