




HAKKIMIZDA

Sancak Palas Davet Salonu, deneyimli kadrosu, çağdaş, teknolojik alt yapısı; Türk ve dünya 

mutfağından yiyecek ve içecek seçenekleri ile bayi toplantısı, davet ve resepsiyon, açılış, 

lansman, kahvaltı organizasyonları, yemekli toplantılar gibi kurumsal organizasyonlardan; 

düğün, nişan, kına, sünnet düğünü, doğum günü gibi bireysel organizasyonlara kadar çeşitli 

etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Lüks ve konforun birleştiği toplam 1500 kişilik oturma kapasitesine sahip ferah salonu, 500 

m2 teras alanı, 200 araçlık otoparkı, profesyonel hizmet anlayışını benimsemiş ekibi ile Sancak 

Palas Davet Salonu kurumsal ve bireysel organizasyonlar için yeterli teknik donanım ve 

kapasiteye sahiptir.

Anadolu Yakasının merkezi bölgesinde yer alan Sancak Palas Davet Salonu, açık ve kapalı 

etkinlik alanı, unutulmaz günlere özel hazırlanan lezzetli menüleri, yüksek tavanlı ferah 

salonu ile unutulmaz anlarda, alanında uzmanlaşmış güler yüzlü ekibi ile sizlerin ve değerli 

misafirlerinizin hizmetindedir.











SANCAK PALAS

1000 m2 Kapalı Etkinlik Alanı

İhtişamlı Dış Mimari

50 Kişiden - 1500 Kişiye

Merkezi Lokasyon

5m Tavan yüksekliğin sahip, 
Sütunsuz ana davet salonu.
Programın içeriğine göre değişen konsept 
seçenekleri.

Tarihin ve modern mimarlığın birlikte 
işlendiği gösterişli yapısıyla Sancaktepe 
ölgesine değer katmaktadır. Konut 
alanlarından izole. 200 Araçlık otopark alanı. 

Organizasyon yapısına göre değişebilen 
dinamik etkinlik alanı.
5 yıldızlı otel konseptinde hizmet kalitesi.

Toplu ulaşıma bir adım uzaklıkta.
Şile Otobanına 6 DK, Sancaktepe-Kartal 
Gişerelere 4 DK, Sabiha Gökçen’e 14 DK, 
FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerine
Ortalama 25 DK uzaklıkta.



GENEL ÖZELLİKLER
500 M2  Teras Alanı

Karşılama

Ses, Işık ve Led Ekran

Konfeti, Sis ve Buz Sistemleri

Yüksek kalitede, akustik yapıya sahip 
ses sistemi. Işık gücü ayarlanabilen özel 
aydınlatma sistemleri. 200 inç, 4608x2304 
pixel (4x3 m) Led Ekran.

Unutulmaz anılar için sunulan bu hizmetimiz 
konuşma, giriş, karşılama, dans esnasında 
kullanılır. Opsiyonel olarak palyaço, pamuk 
şeker arabası vb. hizmetler sunulmaktadır.

Birbirinden bağımsız opsiyonel olarak 
ikram seçenekleri sunulan, erkek ve kadın 
misafirler için ayrılmış ana salondan 4 
farklı kapıdan ulaşılan özel teras alanı.

Ferah ve ihtişamlı fuaye alanı.
Programlarınızın içeriğine göre kırmızı halı, 
protokol karşılamaları, vale hizmeti ve misafir 
karşılama orkestrası.





1000 Kişi kapasiteli
konferans salonu,
sosyal, kültürel etkinliklerden 
eğitim organizasyonlarına
kadar bir çok alanda hizmet 
vererek Sancaktepe bölgesine
değer katmaktadır.



KULLANIM DÜZENİ ALTERNETİFLERİ

TİYATRO
DÜZENİ

TOPLANTI
DÜZENİ

KOKTEYL 
DÜZENİ

SINIF
DÜZENİ

YEMEK
DÜZENİ

U MASA 
DÜZENİ



KAPASİTE TABLOSU

Salonlar M2 Tavan Tiyatro 
Düzeni U Düzeni Toplantı 

Düzeni
Yemek 
Düzeni

Kokteyl 
Düzeni

Sınıf 
Düzeni

Toplam 
Salon 1000 5 m 1500 250 300 1150 1400 750

A Salonu 400 5 m 600 120 140 350 450 300

B Salonu 300 5 m 450 80 120 250 300 200

C Salonu 300 5 m 450 80 120 250 300 200

A TERAS 325 5 m - 90 125 230 350 -

B TERAS 175 5 m - - - 120 200 -

FUAYE 600 5 m - - - - 400 -

Ana salonumuz otomatik perde duvar ile ihtiyaca göre bölünebilmektedir.
İhtiyaca göre Tam Salon veya Örnek; C Salonu + B Terası şeklinde kullanılabilir.
Ana Salonumuzdan fuaye alanına açılan 3 ana kapı, teraslara açılan bağımsız 4 kapı bulunmaktadır.



KURUMSAL ORGANİZASYONLAR
BAYİ TOPLANTISI
Bayileriniz ile düzenleyeceğiniz toplantılarda, ilişkilerinizi pekiştirmek, var olan ve gerçekleşmesi muhtemel 
sorunlara çözüm bulmak, yeni ürün, hizmet ve projelerinizi tanıtmak, bayiler arası iletişimi güçlendirmek adına 
yapılan toplantılarınızı düzenlemeniz için uygun ortam ve koşulları hizmetinize sunuyoruz.

Kurumsal iş toplantılarına ev sahipliği yapan Sancak Palas Davet Salonu, toplantı anında ihtiyaç duyabileceğiniz 
tüm ekipmanları bünyesinde bulunduruyor ve kusursuz bir organizasyon düzenlemenize imkan sağlıyor. 

Mekan içerisindeki masa ve oturma düzeni, ses sistemi, aydınlatma, projeksiyon gösterimi, ürün sunumu için 
ayrılmış alanlar, yiyecek ve içecek servisleri, kurumunuzun ihtiyaç duyduğu ve belirlediği konsepte uygun olarak 
düzenlenmektedir. Gerekli ekipmanların yanı sıra bayi toplantılarınız için karşılama görevlisi, vale, garson gibi 
personel desteği de sağlanmaktadır. 

İş yaşamının en önemli motivasyon kaynağı gülümseme. Tabi ki toplantılarınızda gülümsemeyi ihmal etmiyoruz.

AÇILIŞ VE LANSMAN
Firma, ürün ve marka çıkışlarınızın ilk sunumlarına ev sahipliği yapmaya hazırız.

Açılış ve lansmanlarda deneyim ve profesyonellik önemlidir. İşinize gösterdiğiniz saygıyı anlıyor ve profesyonel 
ekibimiz ile sizlere ve değerli misafirlerinize hafızalarda yer edecek kusursuz bir organizasyon bırakmak için 
tüm ciddiyetimizle çalışıyoruz.

1000 kişilik oturma kapasitesine sahip alanımız, geniş terasımız, seçeceğiniz pakete uygun olarak dekor ve 
süsleme, masa düzeni, yiyecek ve içecek hizmeti, bay – bayan karşılama hostesi, garson ekibi ve daha fazlasını 
Sancak Palas farkı ile siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. 

Özel dekorasyonu, geniş olanaklar sağlayan hizmet anlayışı ile Sancak Palas olarak kaliteli bir sunum 
gerçekleştirmek isteyen firmalara hizmet vermekten gurur duyuyoruz.

YEMEKLİ TOPLANTILAR
Davet, kutlama, bayi toplantısı, basın toplantısı, gibi aklınıza gelebilecek her türlü yemekli toplantı etkinliğinizi 
Sancak Palas olarak protokol kurallarına hakim, alanında uzman ekibimiz ile etkin ve verimli geçirmenizi garanti 
ediyoruz. 

Salonumuzun tüm yiyecek ve içecekleri sektörün en kaliteli, en taze ürünlerinden oluşmaktadır. Toplantılarınız 
için gerek duyulacak ses sistemleri, perde sistemleri, barkovizyon gösterimi, ışık gücü ayarlanabilen özel 
aydınlatma sistemleri gibi teknik ekipmanları hizmetinize sunuyoruz. 

Davetinize verdiğiniz önemin farkındayız. Sizlere ve değerli misafirlerinize en iyi hizmeti verebilmek için iş 
ahlakı, görev ve sorumluluk bilinci ile çalışıyoruz. 



DAVET VE RESEPSİYON
Sancak Palas yenilikçi yapısı, modern ve şık dekorasyonu ile davet ve resepsiyon organizasyonlarınızda siz değerli 
müşterilerine hizmet vermekten onur duymaktadır. 

Salonumuz 1000 kişilik oturma kapasitesine sahip alanı, yemekli-kokteyl menü seçenekleri, 150 araçlık otoparkı, 
molalarınızı keyifli hale getirecek terası, teknik ekipmanları ve protokol kurallarına hakim uzman kadrosu ile 
davet ve resepsiyon organizasyonlarında değerli misafirlerinize keyifli anlar yaşatacak bir atmosfere sahiptir.

Hatıralarda kalacak eşsiz bir organizasyon için modern ve şık salonumuzda sizi ve misafirlerinizi ağırlamaktan 
onur duyarız.

KAHVALTI ORGANİZASYONU
Firma çalışanlarınız, dernek ve vakıf üyeleriniz, sabah saatlerinde yapacağınız iş toplantılarınız için özel kahvaltı 
organizasyonlarınız güvenilir usta ellere emanet.

Profesyonel ekibimiz ile birlikte en lezzetli menüleri sizler için hazırlıyoruz. Salonumuzun sunmuş olduğu alternatif 
kahvaltı paketlerinden birini seçebileceğiniz gibi arzu ettiğiniz şekilde kahvaltı menüsü de oluşturabilirsiniz.

Özel misafirlerinizle birlikte keyifli anlar geçirebileceğiniz kahvaltı organizasyonunuz için bay-bayan garson ve 
karşılama hostesleri ve teknik ekipmanlar sağlanmaktadır. Ferah salonumuzun teras bölümünde keyifli molalar 
geçirebilir, misafirlerinizin düzenlemiş olduğunuz organizasyondan memnun ayrılmasını sağlayabilirsiniz.

Güleryüzlü profesyonel kadromuzla kahvaltı organizasyonlarınızı unutulmaz anılara dönüştürmek için Sancak 
Palas ekibi olarak hizmet vermekten onur duyarız. 

MEZUNİYET TÖRENİ
Yorucu ve stresli, kah ağlatan kah güldüren, samimi dostlukların kurulduğu uzun yıllar süren eğitim hayatınızın 
sonunda finale geldiniz. Anılarla dolu bu güzel yılları muhteşem bir gece ile taçlandırmak için mezuniyet 
törenlerinize ev sahipliği yapıyoruz. 

1000 kişilik oturma kapasitesine sahip mekanımızda, yemekli- kokteyl alternatifleri sunan paketlerimizden 
dilediğinizi seçebilir, dekor ve süsleme için hayalinizdeki balo konseptini bizimle paylaşabilirsiniz. Işık gücü 
ayarlanabilen özel aydınlatma sistemleri, isteğe göre bistro masalar, ses sistemi, projeksiyon vb. teknik 
ekipmanları Sancak Palas farkındalığı ile hizmetinize sunmaktayız.

Benzersiz bir mezuniyet töreni Sancak Palas’da sizleri bekliyor. 



DÜĞÜN
Aylardır belki yıllardır beklediğiniz, hayatınızı birleştireceğiniz o muhteşem günü en mükemmel şekilde 
yaşatmak için Sancak Palas sizleri ve değerli misafirlerinizi bekliyor..

Hayatınız boyunca siz ve davetlilerinizin hafızalarında kalacak, dekorasyonu ve sunumu ile sizi yansıtacak, 
kusursuz düğünler planlıyor ve o en anlamlı gününüzü unutulmaz kılmak için mutluluğunuza ev sahipliği 
yapıyoruz.

Salonumuz profesyonel ekibi, yemekli- kokteyl menü seçenekleri, 1000 kişilik oturma kapasiteli alanı, 150 
araçlık otoparkı, teknik ekipmanları ile kalabalık düğünler için yeterli kapasiteye ve donanıma sahiptir.

Görkemli ve kusursuz bir düğün organizasyonu için konusunda uzman profesyonel ekibimizle sizler için çok 
özel olan bu günde Sancak Palas olarak heyecanınıza ortak oluyor ve sizlere ışıltılı bir gün sunuyoruz.

BİREYSEL ORGANİZASYONLAR

KINA GECESİ
Geçmişten günümüze süregelen kültürümüzün bir parçası kına geceleri…

Gelin adayları için oldukça anlam dolu bir gece olan bu kutlamalar hiç şüphe yok ki detaylı çalışmalar gerektiriyor. 
Kınaların yakılacağı, bol kahkahalı, bazen gözyaşlarının sel olduğu ama aslında oldukça eğlenceli olan bu özel 
gecenizin kusursuz geçmesi için Sancak Palas ekibi sizlerin ve kıymetli misafirlerinizin yanında.

Hayalini kurduğunuz kına gecesi için, detaylara önem veren, beklentilerinizi karşılayan güler yüzlü ve yüksek 
müşteri memnuniyetini hedefleyen Sancak Palas ekibi beklentilerinizi gerçeğe dönüştürmek ve sizlere 
unutulmaz keyifli bir kına gecesi organizasyonu yaşatmak için tüm imkanlarını kullanarak çalışıyor.

1000 kişilik oturma kapasitesine sahip ferah salonumuz, molalarınızı keyifli hale getirebileceğiniz terasımız, güler 
yüzlü personelimiz ile kına gecenizi pişmanlık duymayacağınız bir salonda yapacağınızın garantisini veriyoruz.

NİŞAN
Beraberliğe atacağınız adımın ilk ciddi provası Nişan Töreni…

Birlikteliğinizi duyuracağınız bu anlamlı günde detayları düşünülmüş bir nişan konseptinin sizin için ne kadar 
önemli olduğunun farkındayız. 

Şık bir nişan konsepti, yemekli-kokteyl menü seçenekleri, deneyimli ve güler yüzlü personelimizle evliliğe giden 
yoldaki ilk adımınızda hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. 

1000 kişilik oturma kapasitesine  sahip  geniş ve  ferah  salonumuzda tüm sevdiklerinizi rahatlıkla ağırlayarak 
sıcak, samimi ve eğlence dolu vakitler geçirmeniz için tüm ekibimiz ile sizlere hizmet vermekten mutluluk 
duymaktayız.



BABY SHOWER
Doğuma haftalar kala anne adayının sevdikleri ile bir araya gelerek stresini atabileceği güzel bir organizasyon; 
Baby Shower…

Bol kahkahalı anılarla doğuma moral depolamak isteyen anne adayları için muhteşem bir kutlamanın altına 
imzamızı atmaya hazırız. Baby shower için seçtiğiniz konsepti bizimle paylaşabilir, özel ikramlık menünüzü 
oluşturabilirsiniz. 

Ses ve özel aydınlatma sistemleri, dekor, süsleme, servis hizmeti, karşılama, 1000 kişilik oturma kapasitesine 
sahip salonumuz ve gülümsemeyi asla ihmal etmeyen profesyonel ekibimiz ile annelerin tatlı heyecanlarını 
anlıyor ve annelerin bu heyecanını en iyi şekilde organize ederek güzel, mutlu bir gün geçirmesi için tüm 
imkanlarımızı kullanarak çalışıyoruz.

SÜNNET DÜĞÜNÜ
Sünnet düğünü çocukların hayatları boyunca unutmayacakları özel günleri arasındadır ve her anne babanın 
hayal ettiği güzellikte olması açısından oldukça önemlidir. Bu değerli günü unutulmaz kılmak için ekibimizle 
birlikte detayları düşünülmüş bir organizasyona ev sahipliği yapmak için çalışıyoruz.

Dekor ve süsleme, çocuğunuzun keyifle oturabileceği sünnet tahtı, menü seçenekleri, ikramlıklar, isteğe göre 
şöleni daha keyifli hale getirmek için sihirbaz, palyaço gibi unsurları da dahil ederek oldukça eğlenceli, unutulmaz 
bir sünnet düğünü kutlaması gerçekleştirebilirsiniz. İslami bir sünnet düğünü düşünen anne babalar için ise 
semazen gösterisi oldukça güzel olacaktır.

DOĞUM GÜNÜ
Sevdikleriniz ile bir arada olmak için en güzel bahanelerden biridir doğum günleri… İyi ki doğmuşum dedirtecek 
organizasyonlarda sizi sevdiklerinizle bir araya getiriyoruz. 

Coşkuyla kutlanacak olan bu özel günde beklentilerinizi gerçeğe dönüştüren, detaylara önem veren, güler yüz 
ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefleyen Sancak Palas Davet Salonu ekibi ile tüm süreçlerde yanınızdayız.

Masa ve oturma düzeni, ses, ışık, barkovizyon gösterimi, yemekli-kokteyl menü seçenekleri, süsleme, isteğe 
göre bistro masalar ve tüm sürecin kusursuz işlemesi için profesyonel ekibimiz ile doğum günü partilerini 
unutulmaz anılara dönüştürüyoruz.



BİLGİ, REZERVASYON VE RANDEVU
Sizleri kompleksimizin özelliklerini yakından incelemek ve 

ayrıntıları yerinde görmeniz için mekanımıza
kahve içmeye bekliyoruz.

|   bilgi@sancakpalas.com   |   www.sancakpalas.com/sancakpalas

A.Gazi Mh. Enderun Cd. No:4/1, Sancaktepe/İST.

+90 533 069 32 54+90 216 606 09 54

Akıllı telefonunuzla
QR Kodu okutup
bizimle whatsapp
üzerinden iletişime
geçebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzla
QR Kodu okutup
Navigasyonunuza 
adres bilgisini
tanımlayabilirsiniz.


