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Dogether
dogether שואפת להעניק לך, את חווית המשתמש 

האיכותית ביותר שבקשת לעצמך. בהתאם לכך, אנו מתחייבים 
בפניך לרמת השירות הגבוהה והאדיבה ביותר. 

לידיעה, באתר החברה פועל אזור עזרה, שייעודו העיקרי 
לעזור לך בכל נושא. כמו כן, ניתן לפנות למנהל הקהילה ולכל 

איש צוות במתחם, בנושאים שבתחומי אחריותו – וכולם 
ישמחו לסייע כמיטב יכולתם.

אנו מחויבים להעניק לך את חווית השימוש במתחם, התואמת 
את ציפיותיך, ועל כן אנו מתחייבים לכך שכל אנשי הצוות 

במתחם יהיו קשובים לך, ויעשו כל שניתן כדי להיענות 
לבקשתך/משאלתך, בכל נושא בו המצוי בשליטת החברה.

במיוחד אנו מתחייבים לכך שטיפול הצוות יהיה אישי, ידידותי, 
מקצועי ויעיל, תוך ניסיון כן ואמיתי לענות על ציפיותיך.





know your rights

משעות בחדרי הישיבות ועד נושאים חשובים לכל חבר 
קהילה, זמין ונגיש עבורך באתר בכתובת : 

 www.dogether.co.il

חשוב שתביט באזור זה וכך תכיר את המתחם שלנו טוב 
יותר ואת היותך חבר קהילה.

כל מה שאתה צריך לדעת



wifi
Dj_resident :רשת

סיסמה: 13451345

בנוסף יש רשת נפרדת לאורחים שלך 

Dj_guest :רשת אורחים
סיסמה: 0987654321

מהירות זה שם המשחק



hospitality
כל אורח שלך הוא אורח מוערך אצלנו.

ניתן לרשום כל אורח שמגיע למתחם. אנו 
כבר נדאג לקבל אותו בדלפק, ונודיע לך על 

ההגעה שלהם באמצעות מסרון.



mail&packges

תיבת דואר אישית וכתובת עסקית לרושם ראשוני.
תוכל לקבל ולמסור דברי דואר לניהול העסק שלך בצורה 

מקצועית, אנו נדאג להודיע לך באמצעות סמס על דואר שהגיע 
לדלפק, בכדי שתוכל לנהל את העסק שלך בצורה חלקה. 

הכתובת היא : שדרות נים 2 קניון עזריאלי ראשונים 
קומה חמישית מיקוד 7546302

מספר הפקס שלנו: 036835669
מותאם רק ללקוחות המשרדים במתחם.

זה נוח מאוד



meeting rooms

חדרי הישיבות בגדלים שונים ומתאימים לראיונות עבודה, סיעור 
מוחות, פגישות עסקים ופגישות פרטיות. לתפעול נוח וזמין 

השתמש באתר או באפליקציה להזמין את אחד מחדרי ישיבות 
במתחם.

זה משדר רצינות ומקצועיות



printing

מכונת ההדפסה / פקס / סריקה / צילום זמינה 
עבורך במתחם, באמצעות שימוש בכרטיס חכם.
בשלב הראשון בקר באזור עזרה באתר על מנת 
להתחיל להשתמש במדפסת והתקן את התוכנה 

שלנו. באזור עזרה תוכל למצוא את מספר 
 .(PIN) ואת הקוד (Login) המשתמש שלך

info@dogether.co.il  :הצוות נגיש עבורכם במייל

שירותי צילום והדפסה



Hosting a Conference
השתמש בלאונג׳ לאירוח כנסים אישיים, בשעות הערב ניתן 

להפוך את הלאונג׳ למרחב הרצאה, שיכול להציע סידורי ישיבה 
מגוונים המכילים עד 80 מקומות, לקורס או הרצאה בצורה נינוחה 

יותר. הלאונג‘ מאובזר בטכנולוגיה מתקדמת - מערכת סראונד 
ומקרן תשאל למידע נוסף את אחד מאנשי הצוות שלנו.

זה אידאלי



kitchen

תהנה משימוש חופשי במטבחים מפנקים 
ומאובזרים המסופקים לנוחיותך, קפה 

מיוחד, בר מים ושתייה חמה, מקררים, מוצרי 
חשמל ביתיים ופינות אוכל וישיבה. 

התכנסות במטבח יוצרת פסק זמן ביום 
עבודה ארוך וכן אינטראקציה מהנה בין 

חברי הקהילה.

הבית השני שלך





event&community

החלק הכי טוב בקהילה זה תמיד האנשים. 

כחבר בקהילה תוכל תמיד למצוא אנשים נוספים שעובדים 
בתחומים דומים לשלך, או אפילו שאינם קשורים קשר ישיר, אך 

יכולים לספק כיוונים חדשים ורעיונות שונים בתחום רלוונטי.

הרשת השיתופית שלנו תספק עבורך מגוון של אנשי מקצוע תחת 
קורת גג אחת, מומחים כל אחד בתחומו הוא. 

המטרה, לבנות קהילה חזקה ולדחוף אחד את השני קדימה 
בכל יום. 

כתוספת לפיתוח האישי והמסחרי תוכל להשתתף בסדנאות 
ואירועים שלנו בחינם ולפתח את היכולות שלך עם אנשי מקצוע 

אחרים בקהילה, וליצור קרקע פוריה ליצירתיות וחדשנות 
ולסביבת עבודה המאפשרת מעוף וחשיבה יצירתית.

תשאלו את מנהל הקהילה לגבי הטבות נוספות שמגיעות לכם.
 

זה מעודד יצירתיות וחדשנות




