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CE ESTE CLUB NOVIS?

Clubul Novis e semnătura care ne diferențiază de celelalte clădiri 
de birouri din Cluj. Un beneficiu oferit chiriașilor care conține un 
pachet de servicii gândite pentru stimularea performanței 
angajaților și pentru a crește  gradul de vizibilitate a afacerilor care 
au ales să aibă sediul în clădirea de birouri clasa A.



DE CE UN ASTFEL DE CLUB?

Ne preocupă confortul chiriașilor noștri! Pentru noi e 
important ca echipa ta să beneficieze de spații de 
socializare și facilități pentru programe sportive.
Prin Club Novis se construiește o comunitate care se 
desfășoară atât pe înălțimea spațiului, prin terasele 
aflate la dispoziția chiriașilor, cât și în exterior, creând 
parteneriate cu diverse entități și funcțiuni publice 
atractive.

O persoană disponibilă/manager Club va gestiona și 
customiza  în funcție de tipologia chiriașului beneficiile 
oferite de Club Novis.

Esențialmente îți creștem popularitatea prin beneficii pe 
care le poți oferi echipei tale! 
Știm că-ți dorești un spațiu pe termen lung care să se 
reinventeze permanent.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?



CE OFERĂ CLUB NOVIS?

O platformă internă de comunicare pentru ca chiriașii să poată 
să-și expună idei, să caute colaboratori în diverse proiecte, 
să-și expună portofoliul și să afle activități/evenimente 
organizate în incinta clădirii sau în vecinătate;

Reduceri  la Club Transilvania –  bază sportivă și de recreere;

Spații cu discount pentru organizare de team building-uri;

Reduceri sau beneficii agreate cu partenerii din cadrul Clubului 
și din vecinătatea clădirii.



Scanează QR-codul pentru a afla povestea campaniei!

Cea mai bună veste? 
Avem certitudinea că ceea ce-ți oferim va fi apreciat de 
angajații tăi, fie ei extroverți sau introverți. 



Well being şi excelenţă contemporană în business!



www.novisplaza.ro



www.novisplaza.ro



www.novisplaza.ro

PAGINI SUCCESIV

Scanează QR-codul pentru a afla povestea campaniei!

Cea mai bună veste? 
Avem certitudinea că ceea ce-ți oferim va fi apreciat de 
angajații tăi, fie ei extroverți sau introverți. 

C L U B  N O V I S

CE ESTE CLUB NOVIS?

Clubul Novis e semnătura care ne diferențiază de celelalte clădiri 
de birouri din Cluj. Un beneficiu oferit chiriașilor care conține un 
pachet de servicii gândite pentru stimularea performanței 
angajaților și pentru a crește  gradul de vizibilitate a afacerilor care 
au ales să aibă sediul în clădirea de birouri clasa A.

DE CE UN ASTFEL DE CLUB?

Ne preocupă confortul chiriașilor noștri! Pentru noi e 
important ca echipa ta să beneficieze de spații de 
socializare și facilități pentru programe sportive.
Prin Club Novis se construiește o comunitate care se 
desfășoară atât pe înălțimea spațiului, prin terasele 
aflate la dispoziția chiriașilor, cât și în exterior, creând 
parteneriate cu diverse entități și funcțiuni publice 
atractive.

O persoană disponibilă/manager Club va gestiona și 
customiza  în funcție de tipologia chiriașului beneficiile 
oferite de Club Novis.

Esențialmente îți creștem popularitatea prin beneficii pe 
care le poți oferi echipei tale! 
Știm că-ți dorești un spațiu pe termen lung care să se 
reinventeze permanent.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

CE OFERĂ CLUB NOVIS?

O platformă internă de comunicare pentru ca chiriașii să poată 
să-și expună idei, să caute colaboratori în diverse proiecte, 
să-și expună portofoliul și să afle activități/evenimente 
organizate în incinta clădirii sau în vecinătate;

Reduceri  la Transilvania Club –  bază sportivă și de recreere;

Spații cu discount pentru organizare de team building-uri;

Reduceri sau beneficii agreate cu partenerii din cadrul Clubului 
și din vecinătatea clădirii.

P1
PRINT COVER BACK B

P8
PRINT COVER BACK A

P2
PRINT COVER FRONT A

P3
PRINT INSERT BACK B

P4
PRINT INSERT FRONT A

P5
PRINT INSERT FRONT B

P6
PRINT INSERT BACK A

P7
PRINT COVER FRONT B



PAGINI ARANJATE PT PRINT -
 A5uri culcate, 
print  fata verso x 2 pe un a3

C L U B  N O V I S

P1
PRINT COVER BACK B

www.novisplaza.ro

P8
PRINT COVER BACK A

C L U B  N O V I S

P1
PRINT COVER BACK B

www.novisplaza.ro

P7
PRINT COVER BACK A

C L U B  N O V I S

P1
PRINT COVER BACK B

www.novisplaza.ro

P7
PRINT COVER BACK A

P2
PRINT COVER FRONT A

CE ESTE CLUB NOVIS?

Clubul Novis e semnătura care ne diferențiază de celelalte clădiri 
de birouri din Cluj. Un beneficiu oferit chiriașilor care conține un 
pachet de servicii gândite pentru stimularea performanței 
angajaților și pentru a crește  gradul de vizibilitate a afacerilor care 
au ales să aibă sediul în clădirea de birouri clasa A.

P3
PRINT INSERT BACK B

DE CE UN ASTFEL DE CLUB?

Ne preocupă confortul chiriașilor noștri! Pentru noi e 
important ca echipa ta să beneficieze de spații de 
socializare și facilități pentru programe sportive.
Prin Club Novis se construiește o comunitate care se 
desfășoară atât pe înălțimea spațiului, prin terasele 
aflate la dispoziția chiriașilor, cât și în exterior, creând 
parteneriate cu diverse entități și funcțiuni publice 
atractive.

O persoană disponibilă/manager Club va gestiona și 
customiza  în funcție de tipologia chiriașului beneficiile 
oferite de Club Novis.

Esențialmente îți creștem popularitatea prin beneficii pe 
care le poți oferi echipei tale! 
Știm că-ți dorești un spațiu pe termen lung care să se 
reinventeze permanent.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

P4
PRINT INSERT FRONT A

CE OFERĂ CLUB NOVIS?

O platformă internă de comunicare pentru ca chiriașii să poată 
să-și expună idei, să caute colaboratori în diverse proiecte, 
să-și expună portofoliul și să afle activități/evenimente 
organizate în incinta clădirii sau în vecinătate;

Reduceri  la Transilvania Club –  bază sportivă și de recreere;

Spații cu discount pentru organizare de team building-uri;

Reduceri sau beneficii agreate cu partenerii din cadrul Clubului 
și din vecinătatea clădirii.

P5
PRINT INSERT FRONT B
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Cea mai bună veste? 
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