


از این که خانه ی کار و دیدار کارمان را انتخاب کرده اید، خرسندیم.

آنچه پیِش روی شماست معرفی  انواع عضویت های حقیقی و حقوقی در کارمان است.

شما می توانید با انتخاب عضویت حقیقی و حقوقی به صورت ماهانه یا ساالنه در خانه ی کار و دیدار کارمان، به عنوان یک باشگاه خصوصی 

ویژه ی حرفه مندان، عضو شده و از مزایای ویژه ی اعضا استفاده فرمایید.  

تجربه ی شما از عضویت در کارمان دربرگیرنده ی ۳ ویژگی اصلی خواهد بود: اول، دریافت میزبانی و خدماتی در سطح استانداردهای روز دنیا؛ 

دوم، ارتباط با جامعه ای منتخب و طراز اول از حرفه مندان و برخورداری از فرصت معاشرت و تعامالت حرفه ای با ایشان؛ سوم، حضور در فضایی 

با معماری بااصالت و طراحِی داخلی فکرشده )در کارماِن تهران(، و بهره مندی از محیط پیرامونی زیبا و سرشار از فراغ بال )در کارماِن لواسان(. 

 





مناسب افرادی ست که به صورت انفرادی فعالیت دارند و با افراد دیگر به ندرت جلسه دارند.

مزایای عضویت کار:

 امکان استفاده از فضاهای عمومی کارماِن تهران )از ۸ صبح تا ۶ عصر در طول روزهای کاری هفته(

 امکان به همراه داشتن ۱ نفر میهمان، تا ۵ نوبت در ماه و برای دیدارهای حداکثر ۲ ساعته،

 با هماهنگی قبلی، در فضاهای عمومی )برای میهمان بیش از ۱ نفر و یا خارج از 

وضعیت ذکرشده، الزم است اتاق جلسات رزرو شده و یا هزینه ورودی یک روزه پرداخت شود.(

 بهره مندی از:

۱۰۰ درصد تخفیف شرکت در رویدادهای کارمان، به صورت محدود )چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.(

۴۰ درصد تخفیف شرکت در کارگاه های آموزشی و سمینارهای کارمان )چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.(

 ۲۰ درصد تخفیف در رزرو اتاق های جلسات 



مناسب افرادی ست که به صورت انفرادی کار می کنند و در عین حال اغلب جلسات دو نفره دارند. 

 مزایای عضویت همکار:

 امکان استفاده از فضاهای عمومی کارماِن تهران )از ۸ صبح تا ۶ عصر در طول روزهای کاری هفته(

 امکان به همراه داشتن ۱ نفر میهمان، به صورت نامحدود، با هماهنگی قبلی، در فضاهای عمومی

 )برای میهمان بیش از ۱ نفر و یا خارج از وضعیت ذکرشده، الزم است اتاق جلسات رزرو شده

 و یا هزینه ورودی یک روزه پرداخت شود که شامل ۳۰ درصد تخفیف است.(

 بهره مندی از:

۱۰۰ درصد تخفیف برگزاری ۲ جلسه ی ۲ ساعته در طول ماه 

۱۰۰ درصد تخفیف شرکت در رویدادهای کارمان، به صورت محدود )چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.(

۴۰ درصد تخفیف شرکت در کارگاه های آموزشی و سمینارهای کارمان )چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.(

۲۰ درصد تخفیف در رزرو اتاق های جلسات 

۵ درصد تخفیف در رزرو فضا برای برگزاری رویداد و کارگاه آموزشی



مناسب افرادی ست که اغلب در انواع مشاغل مشاوره ای فعال هستند و گاهی به یک دفتر کار اختصاصی موقت نیاز دارند.

مزایای عضویت مستشار:

 استفاده ی رایگان به مدت ۲۴ ساعت غیرمتناوب و ثابت از یکی از اتاق های جلسات، به انتخاب کارمان
 امکان به همراه داشتن ۵ نفر میهمان، به صورت نامحدود، با هماهنگی قبلی

 بهره مندی از:
۱۰۰ درصد تخفیف شرکت در رویدادهای کارمان، به صورت محدود 

)چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.(
۴۰ درصد تخفیف شرکت در کارگاه های آموزشی و سمینارهای کارمان

 )چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.(
۴۰ درصد تخفیف در رزرو فضا، در صورت ادامه ی حضور پس از مدت زمان رزروشده ی همیشگی

۲۰ درصد تخفیف در رزرو اتاق های جلسات 
۵ درصد تخفیف در رزرو فضا برای برگزاری رویداد و کارگاه آموزشی



نظر به خصوصی بودن کارمان به عنوان یک باشگاه ویژه ی حرفه مندان، الزم به ذکر است که دریافت عضویت ها، پس از یک دیدار حضوری در 

کارمان  و در ادامه منوط به قبول قواعد و روال حضور و عضویت خانه ی کار و دیدار از سوی عالقه مندان ارجمند می باشد. همچنین اولین نوبت 

عضویت های حقیقی و حقوقی کارمان فقط به صورت ماهانه می باشد. 

و در آخر اینکه ظرفیت عضویت های خانه ی کار و دیدار کارمان محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت، کارمان از پذیرش اعضای جدید معذور است.



برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از جزییات و روال عضویت می توانید

 با شماره ی ۷۴۵۳۹۰۰۰ تماس بگیرید و یا به نشانی info@kaarmaan.house ای میل ارسال فرمایید.

www.kaarmaan.house
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