
Eğitim, şirket toplantıları, yönetim kurulu toplantılarından, atölye ve sergi gibi kültür 
sanat etkinliklerine kadar tüm toplantı ihtiyaçlarınız için özel tasarlanmıştır.

TOPLANTI
SALONLARI

Eğitim, şirket toplantıları, yönetim kurulu toplantılarından, atölye ve sergi gibi kültür 
sanat etkinliklerine kadar tüm toplantı ihtiyaçlarınız için özel tasarlanmıştır.

MISSISSIPPI
NİL
TUNA
FIRAT



İstanbul’un kalbi, finans ve iş merkezlerinin bulunduğu Levent’te yer alan, uluslararası çapta kabul 

görmüş LEED Gold Sertifika sahibi River Plaza son teknolojiyle donatılmış, ÖzdilekPark İstanbul AVM’ye 

ve metroya doğrudan erişim ve Heliport hizmetleri ile yaşam, iş, keyif, hepsini bir arada sunmaktadır.

Yeşil teras alanı,

Ücretsiz otopark hizmeti,

Bisiklet ve motosiklet park alanları,

Engelli kullanımına tam uygun bina,

Elektrikli araç şarj istasyonları,

Geniş, ferah lobi girişi

TOPLANTI
SALONLARI

Seminer, sınıf, u masa  düzeni ile, eğitimden, yönetim kurulu 
toplantıları,  atölye ve sergi gibi kültür-sanat etkinliklerine 
kadar istenilen düzen ve kişi sayısındaki tüm toplantı 
ihtiyaçlarınız için özel tasarlanmıştır.

Saatlik ve günlük kullanıma hazır, maksimum 

130 kişi kapasiteli, ses geçirmeyen 4 farklı 

toplantı odası ile tüm ihtiyaçlara uygun olarak 

hizmet vermektedir.

Son sistem işitsel ve görsel ekipmanlar 

(projeksiyon cihazı, perde, mikrofon, bilgisayar için ses sistemi)

Yüksek hızlı internet, Wi-Fi telefonlar için tam kapsama alanı

Fonksiyonel ve ergonomik mobilyalar 

Yazı tahtaları

Ayarlanabilir Işıklandırma

İklimlendirme

Geniş fuaye alanı

Plartform ve kürsü seçeneği

Vestiyer

RIVER
PLAZA

TOPLANTI
SALONLARI
MISSISSIPPI
NİL
TUNA
FIRAT



OTURMA PLANLARIGün boyu limitsiz çay 
kahve, sağlıklı 
atıştırmalıklar, meyve ve 
kuru pasta ikramı, 
mini sandviç 
seçenekleriyle 
toplantılarınıza lezzet 
katıyoruz.

MISSISSIPPI

80 Kişilik 30 Kişilik 42 Kişilik

KAHVE
ARASI



Gün boyu limitsiz çay 
kahve, sağlıklı 
atıştırmalıklar, meyve ve 
kuru pasta ikramı, 
mini sandviç 
seçenekleriyle 
toplantılarınıza lezzet 
katıyoruz.

NİL TUNA

OTURMA PLANLARI

40 Kişilik 24 Kişilik 30 Kişilik

OTURMA PLANLARI

40 Kişilik 20 Kişilik 30 Kişilik



FIRATNİL-TUNA

OTURMA PLANLARI

64 Kişilik 30 Kişilik 50 Kişilik

OTURMA PLANLARI

130 Kişilik 54 Kişilik 60 Kişilik



Büyükdere Caddesi Bahar Sokak

No:13 Şişli İSTANBUL

Tel: +90 212 386 88 40-41

riverplazaistanbul.com


