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Samsun’un yeni
ticaret merkezi
Canik’te
Samsun’un en değerli bölgesi Canik’te kurulan Baran
Plaza’da, modern ve özgün anlayışıyla bulunduğu arazinin konumunu sadeliği ile birleştirerek size Samsun’un
tüm güzelliğini ve ticaretin kalbinin attığı bir mevkii de
yaşam imkanı sunuyor.
BARAN GRUP titizliğinin, seçiciliğinin ve kalitesinin bir
yansıması olan Baran Plaza, modern iş hayatının tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak üstün özellikleriyle öne çıkıyor.

Dışarıdan girenlere bambaşka bir dünyaya gelindiği
hissi veren lobisi, çok amaçlı kullanımlara uygun farklı
büyüklüklerde toplantı odaları ve zengin alternatiflere
sahip ofis tipleriyle işinize yepyeni bir kimlik sunuyor.
Ortak kullanım alanları, panoramik görünüm sağlayan
cephe giydirmesinin yanı sıra birinci sınıf malzeme
ve işçilik Baran Plaza’da detaylara verilen önemin de
göstergesidir.

Ofis Planları
Tek katta 560 m2
ofis seçeneği
Farklı tiplerde
110-160m2
ofis seçenekleri

Katta 4 ofis
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Bildiğiniz her şeyi unutun, ticaretin merkezi
olan Baran Plaza ile yeniden başlayın !
Esnek mimari çözümler ile tasarlanmış 560 m² tek ofise
olanak sağlayan, katta 4 adet olmak üzere 110-160 m²
arasında değişen toplam 64 adet ofis bulunmaktadır

Giriş lobisi, resepsiyon
Kapalı devre kamera sistemi
Lobi, arşiv odaları
Merkezi telefon santrali
Jeneratör
Toplam 10 kat
2500 m² otopark (80 araç)
Merkezi klima (VRF)
Güvenlik, elektronik bariyer ve
kartlı geçiş sistemi

Dükkan katlarının üzerinde ofis stresinden
uzaklaşmak, kısa molalar vermek amacıyla
tasarlanmış 1000 m² alana sahip gerçek
çim kullanılarak hazırlanmış dinlenme alanı
Kapalı ve açık otopark sayesinde
otopark sıkıntısı olmayan ofisler
5 adet dükkan

5 adet 20-45 m² arasında değişen ortak toplantı odaları
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Otopark

Baran Plaza şehrin sıkıntılarından
sizi uzak tutmak için her şey
titizlikle düşünülerek tasarlandı.

Bünyesinde bulunan 2500 m2’den oluşan
kapalı otopark şehrin karmaşasından uzakta
bir konfor sunuyor.

Resepsiyon ve güvenlik

Bu noktada, güvenli ve kontrollü
erişimi sağlamak, güler yüzlü ve
profesyonel bir hizmet sunmak
en önemli ilkemizdir.
Periyodik olarak ziyaretçiyi karşıladığı andan, uğurladığı ana kadar geçen zaman diliminde, doğru bilgi
akışını sağlamalarına ve doğru yönlendirmeleri yapmalarına odaklı eğitim programları düzenliyoruz.
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Baran Plaza Samsun’un sanayi bölgesine yakınlığının yanında 5 yıldızlı otel ve alışveriş
merkezine çok kısa mesafede yer almaktadır. 19 Mayıs Stadyumuna, Samsun limanına 10
dakika, metro hattına 5 dakika ve Samsun Çarşamba Havalimanı’na 20 dakikalık mesafede
bulunmaktadır.

Samsunspor
tesisleri

Piazza Avm

Romatem

BARAN
PLAZA

Medicana
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- TEB Bölge Müdürlüğü
- Allianz Sigorta
- Coca Cola Bölge Müdürlüğü
- YapıKredi Call Center 	
- Usluoğlu
- Emamaksan Ltd. Şti.
- Danişmend Sigorta
- Fatih Mehmet Tarım Ürünleri
- Kuzey Gayrimenkul Değerleme AŞ.
- Başgöl Petrol
- Ekol Güvenlik
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Kuzey Yıldızı Mah. 100. Yıl Bulvarı
Baran Plaza No:38 Canik/Samsun
+90 362 231 46 19
+90 541 299 4755
saimbaran@barangrup.com.tr
www.baranplaza.com

