
Υπηρεσίες γραφείων µε βάση διεθνή πρότυπα.



Η OFFICE+ δραστηριοποιείται στον επιχειρηµατικό κλάδο
προσφέροντας υπηρεσίες γραφείων µε βάση τα διεθνή πρότυπα. 



Τα Επιχειρηµατικά Κέντρα της 
Εταιρείας είναι υψηλών ποιοτικών 
και λειτουργικών προδιαγραφών, 
όπως αυτές οργανώθηκαν στα 
πρότυπα µεγάλων πολυεθνικών 
και προσαρµόστηκαν στις 
ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ 



Η OFFICE+ απευθύνεται σε κάθε ελεύθερο 

επαγγελµατία και κάθε εταιρεία, µικρού, µεσαίου ή 

µεγάλου µεγέθους, που αναζητάει στέγαση σ’ ένα 

επιχειρηµατικό κέντρο µε πλήρη εξοπλισµό, 

γραµµατειακή- τηλεφωνική υποστήριξη και ένα 

καλαίσθητο περιβάλλον που θα ενισχύει την 

καθηµερινή αποδοτικότητα των εργαζοµένων. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ



ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Σε εταιρείες που εδρεύουν εκτός Αττικής και 

επεκτείνονται ανοίγοντας ένα υποκατάστηµα 

στην Αθήνα.

Σε εταιρείες του εξωτερικού που επιθυµούν 

να αποκτήσουν υποκατάστηµα ή απλώς µία 

φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

Σε ελεύθερους επαγγελµατίες και εταιρείες 

που, αναζητούν αίθουσες συνεδριάσεων 

(meeting rooms), συνεδρίων και εκπαίδευσης 

προσωπικού (training rooms).

Σε εν δυνάµει ελεύθερους επαγγελµατίες 

που µόλις άρχισαν τη δραστηριότητά τους 

και δεν έχουν το απαιτούµενο αρχικό 

κεφάλαιο για γραφειακό χώρο.

Σε ενεργούς ελεύθερους επαγγελµατίες 

που θέλουν ένα οργανωµένο γραφείο, 

πολλαπλών απαιτήσεων και λειτουργιών.

Σε αναπτυσσόµενες µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, που χρειάζονται επιπλέον 

επαγγελµατικό χώρο για να καλύψουν τις 

διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες τους.
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ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Οι υπηρεσίες της OFFICE+ καλύπτουν 

τις ανάγκες κάθε επαγγελµατία και 

βοηθούν στην ανάπτυξη της 

επιχείρησής σας.

Η επιλογή του γραφείου και της 

τοποθεσίας του εξαρτάται από τις 

δικές σας, εξατοµικευµένες ανάγκες.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
MEETING

ROOM

ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

ΕΙΚΟΝΙΚA ΓΡΑΦΕΙΑ
(VIRTUAL OFFICES)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Ε∆ΡΩΝ



ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

TRAINING
ROOM

ROOF
GARDEN

PLUS (+)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Είτε είστε νέος επαγγελµατίας 

(startup) είτε διαθέτετε πλούσια 

εµπειρία στον επιχειρηµατικό κλάδο, 

η OFFICE + είναι εδώ για να σας 

στηρίξει παρέχοντας τις τεχνολογίες, 

το καθηµερινό τεχνικό support, τον 

εξοπλισµό και όλα τα απαραίτητα 

µέσα σ’ έναν µοντέρνο, λειτουργικό 

και καλαίσθητο χώρο



MEETING
ROOMS

Ο κατάλληλος χώρος µε

τη σωστή ατµόσφαιρα και 

τον κατάλληλο εξοπλισµό 

µπορεί να παίξει καθοριστικό 

ρόλο στη λήψη αποφάσεων 

σε ένα meeting, µια 

παρουσίαση ή ένα 

συµβούλιο καθώς και στην 

ηρεµία και συγκέντρωση 

των παρευρισκόµενων ενώ 

παράλληλα θα προσδώσει 

σε εσάς και στην εταιρεία 

σας κύρος και αξιοπιστία.



“Ένας επιχειρηµατίας θεωρείται «επιτυχηµένος», όταν έχει τη σωστή 

ιδέα, τις γνώσεις, το επιχειρηµατικό σχέδιο, τη χρηµατοδότηση και

το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον για να του αποφέρει κέρδος.

Η OFFICE+ µπορεί να σας προσφέρει τον εργασιακό χώρο και

τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που χρειάζεστε, ώστε να επικεντρωθείτε 

στην επιτυχία κι ανάπτυξη της επιχείρησής σας.”

Γ.  ΙΑΤΡΙ∆ΗΣ



Η “ΜΕΓΑΛΗ Ι∆ΕΑ”
ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ OFFICE+

Η OFFICE+ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2015 µε 

αφορµή την προσωπική ανάγκη του ιδρυτή της 

να στεγάσει τις δύο εταιρείες που διατηρούσε 

στο εξωτερικό κι αφορούσαν στην ενοικίαση 

virtual offices (εικονικών γραφείων) σε 145 χώρες 

παγκοσµίως. 
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Με την ανάπτυξη αυτών των εταιρειών και 

την προσθήκη νέων υπηρεσιών, χρειαζόταν 

να βρεθεί ένας µεγάλος εργασιακός χώρος. 

Έτσι ξεκίνησαν τα γραφεία της OFFICE+ στα 

νότια προάστια της Αττικής.

Επιχειρηµατικό Κέντρο στο Ελληνικο,
Λεωφ. Βουλιαγµένης 47



Σήµερα η Εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 

48 άτοµα µόνιµο προσωπικό (πωλήσεις, 

γραµµατεία, οργάνωση επαγγελµατικών 

εκδηλώσεων, τεχνικούς δικτύων, 

ηλεκτρολόγους και προσωπικό ασφαλείας),

δηµιούργησε τα πρώτα executive 
επιχειρηµατικά κέντρα στην 
Αττική και στοχεύει στην επέκταση σε όλες 

τις πόλεις της Ελλάδας αλλά και σε όποια 

περιοχή υπάρχει ζήτηση για αναβαθµισµένες 

υπηρεσίες γραφειακών χώρων.
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΑΣ

Άριστη και άµεση 

εξυπηρέτηση

Υπευθυνότητα στη 

διαχείριση των 

γραφείων

Σεβασµός στον 

προσωπικό χώρο 

και τα δεδοµένα 

κάθε επαγγελµατία 

διατηρώντας 

εχεµύθεια 

Επένδυση στην 

ανάπυξη 

Συνεχής εξέλιξη και 

εφαρµογή νέων 

τεχνολογιών

Value for money για 

την αναλογία 

υπηρεσιών- κόστους



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Λεωφ. Βουλιαγµένης 47,
Ελληνικό, 16777
211 016 8000
executive1@office-plus.gr

ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, 
11527 (14ος όροφος)
211 01 68 400
athenstower@office-plus.gr

ΑΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Λεωφ. Βουλιαγµένης 28, Ελληνι-
κό, 16777
211 212 0778
elliniko@office-plus.gr

ΒΑΡΗ
Λεωφ. Βάρης 60,
Βάρη, 16672
211 016 8200
vari@office-plus.gr

ΓΛΥΦΑ∆Α
Γρηγορίου Λαµπράκη 58,
Γλυφάδα, 16675
211 016 8100
executive2@office-plus.gr

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ∆Α
∆ηµ. Γούναρη 78, 
Άνω Γλυφάδα, 16561
211 212 0777
info@office-plus.gr

ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Καραγιώργη Σερβίας 2,
10562
(3ος, 4ος, 5ος όροφος)
211 01 68 300
syntagma@office-plus.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Πόντου 2,
Ελληνικό, 16777
211 212 0778
elliniko@office-plus.gr

www.office-plus.gr


