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HAKKIMIZDA
DNYM Group, çalışan bağlılığına, çalışan markasına ve çalışan aidiyetine dokunan her konuda sizlere destek 
vermeyi amaçlamış yapıda bir şirkettir. Sizinle aynı dili konuşuyor, sizi dinliyor ve tam istediğiniz hizmeti sunmaya 
odaklanıyoruz. Jenerik gibi gözüken uygulamaları sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillendirip, kendi deneyimimizi de 
katarak farklı, şirketinize özel ve eğlenceli hale getiriyoruz. Bizim için en önemlisi sizin ihtiyacınızı doğru 
anlayarak, en doğru hizmeti sunabilmek. DNYM Group olarak ihtiyaçlarınıza en kısa zamanda, en doğru ve en 
kaliteli şekilde cevap vererek sizin yanınızda olmaya özen gösteriyoruz.

Vizyonumuz, sürekli gelişen ve fark yaratan yöntemler kullanarak, başarılı ve mutlu organizasyonlar ve 
çalışanlar yaratmak. Günümüz çalışan beklentileri; sürekli kendini geliştirmek, öğrendiği her şeyi 
deneyimlemek, zamanı etkin kullanmak ama bir o kadar da hızlı tüketmek, teknolojiyi hayatın her 
alanında kullanmak, ne istediğini ama en önemlisi de nasıl istediğini bilmek ve farklı açılardan 
bakabilmekten  oluşuyor. Biz de bu beklentilere karşılık hızlı, kaliteli, sürekli öğrendiğimiz ve  
öğrenmekten  vazgeçmediğimiz, fark yaratan eğlenceli uygulamalarla hayatlarınıza dokunmayı 
amaçlıyoruz. Çalışan bağlılığı, çalışan mutluluğu ve çalışan motivasyonu konularına dokunan 
4 farklı nokta ile sizlere destek oluyoruz. Bu noktalara da konumladığımız 4 farklı marka altında 
dokunuyoruz.

                                  markamız ile “Takım Çalışması ve Sosyal Sorumluluk”

                    markamız ile “Çalışan Mutluluğu, Motivasyon ve Çocuk Atölyeleri”

                   markamız ile “Yetkinlik Bazlı Eğitimler”

                   markamız ile “İç İletişim”

Gücümüzü deneyimimizden ve sizlerle olan güçlü iş birliğimizden alarak, 20 
yılı aşkın tecrübemizi son 5 yılda sektör tecrübesine dönüştürerek, büyük ve 
önemli işlere imzamızı attık. Bu tecrübeyi hayallerle süsledik, biraz da çılgınlık ve 
enerji koyduk ve DNYM dünyasını yarattık.

Şimdi bizi biraz daha tanıyalım... 
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TAKIM ÇALIŞMASI



Ekipçe zorlu şartlarla nasıl mücadele edebilirsiniz? 
Haydi gücünüzü gösterme zamanı!

Hem bireysel hem de ekip olarak mücadele etmeniz gereken 
zorlu parkurlardan oluşmaktadır. Önemli olan takım ruhuyla 

ve rakiplere rağmen bu zorlu engelleri aşmak ve her parkurun 
sonundaki ödülleri kapmak… 

Ne kadar oyun kazanırsan o kadar var olur ve de ekip bir sonraki 
parkurlara hazır hale gelir. Eğlenerek yarışmak ve ödüllere kavuşmak 

için ekipçe hazır mısınız?

Açlık SAvaşları
1- 2 Saat

10 - 200 Kişi

Takım Çalışması, Ekip Liderliği, İletişim, 
Zaman Yönetimi, Planlama, Yüksek Enerji
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Yaratıcılık zamanı! 

Katılımcılar daha önce hiç görmedikleri bir büyük resmin kendi 
ekiplerine düşen parçasını boyuyorlar. Finalde tüm parçalar 

birleştirildiğinde, her bir parçası farklı bir ekibin yeteneği ve 
yaratıcılığıyla oluşmuş büyük bir resim ortaya çıkıyor.

Birbirinden bağımsız çalışıyor gibi gözüken ekiplerin aslında bütüne 
nasıl etki ettiklerini gösteren ve kolektif çalışmanın ortaya koyulduğu 

etkili bir takım çalışması. Finalde ortaya çıkan bu tabloyu da dilerseniz 
şirketinizin en güzel yerine koyabilirsiniz.

BiG PiCTURE
1,5 - 2 Saat (Montaj Hariç)

10 - 2000 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Zaman Yönetimi, 
Koordinasyon

Yaratıcılık zamanı! 

Katılımcılar daha önce hiç görmedikleri bir büyük resmin kendi 
ekiplerine düşen parçasını boyuyorlar. Finalde tüm parçalar 

birleştirildiğinde, her bir parçası farklı bir ekibin yeteneği ve 
yaratıcılığıyla oluşmuş büyük bir resim ortaya çıkıyor.

Birbirinden bağımsız çalışıyor gibi gözüken ekiplerin aslında bütüne 
nasıl etki ettiklerini gösteren ve kollektif çalışmanın ortaya koyulduğu 

etkili bir takım çalışması. Finalde ortaya çıkan bu tabloyu da dilerseniz 
şirketinizin en güzel yerine koyabilirsiniz.
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FORMULA ŞİRKET
2 - 3 Saat

10 - 1000 Kişi

İletişim, Takım Çalışması, Kaynak Yönetimi, Stratejik 
Düşünme, Yaratıcılık, Motivasyon

En güzel araba sizinki olsun…

Takımlar zamana ve rakiplere karşı son teknolojiye uygun, 
en hızlı, en orijinal tasarımlı arabayı yaparak, pistlerde boy 

göstermeye hazırlanıyorlar. Farklı malzemeleri kullanarak hayal 
gücüyle birleştiren takımın arabası deneme sürüşü için hazır 

hale geliyor. Deneme sürüşü gerçekleştiren takımlar, hakemler 
tarafından “yarışa hazır” onay sürecinden geçerek pistteki yerlerini 

alıyorlar. Kartondan araba yürür mü? Yürür… Bir takımın hayallerinin 
gerçeğe dönüştüğünü kanıtlayan, rekabetin ve yaratıcılığın zirve yaptığı 

bu aktivitede, takımlar eğlenceli ve yoğun bir takım çalışması deneyimi 
yaşıyorlar.
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Takımınızla macera peşinde sürüklenmeye hazır mısınız?

Pusula ve harita kullanarak defineyi gizli yerden çıkaracak, 
bunu yaparken de gizem ve macera dolu serüvende 

takımlarınızı koştururken bulacaksınız. Bazen Kapalıçarşı’nın 
tam göbeğinde, bazen Sultanahmet’in tarihi yollarında, bazen de 

bir otelin içerisinde saklı defineyi tüm şifreleri ve soruları çözerek 
bulmak takımınız için en güzel deneyimlerden biri olacak. 

En iyi takım olmaya hazırsan, al pusulanı ve başla oyuna...

DEFİNE AVI
1 - 3 Saat

10 - 100 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Stratejik Düşünme, 
Zaman Yönetimi, Motivasyon, Yüksek Enerji
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ROBOWARS
2 - 4 Saat

10 - 300 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Stratejik Düşünme, 
Zaman Yönetimi, Proje Yönetimi, Koordinasyon, Eğlence

Türkiye’de ilk ve tek olan bu aktivitede muhteşem bir 
deneyim, kıyasıya rekabet ve yaratıcılık sizi bekliyor. 

Katılıcımlar takımlara ayrılacak ve verilen malzemeler ile 
hem en dayanıklı, hem de en güçlü aracı yapacaklar. Araçlar 

tamamlandıktan sonra piste çıkacaklar ve tüm hünerlerini pistte 
gösterecekler. Katılımcılar, doğru strateji, takım çalışması ve proje 

yönetiminin önemini bu aktivite ile çok daha iyi anlayacaklar.

“RC CAR RACE”
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TEAM UP
1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Takım Çalışması, Ekip Liderliği, İletişim, Stratejik 
Düşünme, Planlama, Motivasyon

Katılımcılar, zorlu parkurlardan geçerek ipuçlarını takip 
edecek ve sonunda birlik olmanın önemini fark edecekler. 

Güven, iletişim, koordinasyon ve ekip çalışmasının ön 
planda olduğu bu aktivitede her takım, kendi dinamiklerine 

ve stratejilerine göre etapları geçerken takımdaşlığın ve etkin 
iletişimin ne demek olduğunu yeniden hatırlayacak ve aslında hep 

birlikte ne kadar büyük bir takım olduklarının farkına varacaklar.
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RİTMSİZSİNİZ
1/2 - 2 Saat

10 - 1000 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Motivasyon, Eğlence

Herkesin kendine ait bir sesi vardır. Bu sesler birleşince 
ortaya muhteşem bir ahenk, muazzam bir melodi ortaya 

çıkar. Farklı sesler, farklı enstrümanlar ile uyumlu tek bir ses 
çıkarmak ancak başarılı ekiplerin işidir. 

Çalışanlar perküsyon eğitimiyle birlikte darbuka, tef, marakas  
çalarak keyifli vakit geçirirler. 

12



Eski Roma imparatorluklarının kıyasıya mücadelesini 
ruhunuzda hissedeceksiniz. 

Her takım verilen malzemeler ile kendilerine ait “chariot” 
tarzı yarış arabalarını tasarlayacaklar. Dayanıklılık ve hız kadar 

tasarımın da ön planda olduğu bu aktivitede katılımcılar kendilerini 
Antik Roma döneminde bulacaklar.

ROMA YARIŞÇILARI
2 - 3 Saat

20 - 500 Kişi

İletişim, Takım Çalışması, Kaynak Yönetimi, Stratejik 
Düşünme, Yaratıcılık, Motivasyon
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BE IT - SELL IT
1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Özgüven, Strateji Geliştirme, Sunum Becerisi, 
İkna Becerisi, Takım Çalışması, Yaratıcılık, İletişim

Katılımcılar, takımlara ayrılacak ve onlardan takımca bir 
“şey” olmaları istenecek. İş sadece üretmek ile kalmıyor, 

olmaya çalıştığınız şeyi satmanız gerek. Burada olmak kadar 
ürettiğiniz ürünü satmak da önemli. Takımların yaratıcılıklarını 

zorlayan, stratejinin önemli olduğu bu aktivitede güvenli sunuş, 
ekiplerin en kritik silahı olacak.
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FIND THE CODE
1 - 2 Saat

10 - 200 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Stratejik Düşünme, Zaman 
Yönetimi, Motivasyon

Kapalı bir kutu ve sonuca gitmek için çözülmesi gereken 
bulmacalar. Ekipler, bu bulmacaları ilk çözen ve geri sayımı 

durduran ilk takım olmaya çalışacaklar. Birbirinden farklı ve zor 
ipuçlarını çözmek için gerçek bir takım olabilmek gerekiyor. 

Peki geri sayımı tek bir takım durdurabilecek mi?
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HOME SWEET HOME
2 - 3 Saat

10 - 500 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Planlama, Yaratıcılık, 
Motivasyon, Eğlence, Kaynak Yönetimi

Bir ev hayal edin. O ev sizin olsun…

Takımların az malzeme ve az zamanla kendi tasarladıkları 
evleri yaratmalarını istiyoruz. Hayal gücü, ekip çalışması, doğru 

planlama ve iş bölümü kısıtlı malzemeyle bir araya gelerek evlerini 
ortaya çıkarırlar. Evlerin sağlam, güvenilir, estetik ve kullanıma en 

uygun olması önemlidir. Diğer önemli nokta da ekipteki yer alanların 
kendilerine uygun görevleri alarak sıkı bir iş birliğinde olmalarıdır. Bu 

evin tüm kriterlere nasıl uyumlu olduğunu, en yaratıcı, en kullanışlı ve 
en uygun ev olduğuna jüri üyelerini ikna etmeleri ve bu evleri satmaları 

gerekecektir.
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Bİ’ DAKİKA
1/2 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Zaman Yönetimi, 
Koordinasyon, Rekabet, Eğlence

Ekiplerin büyük bir keyifle eğlendiği “Bi’ Dakika” aktivitesinde 
katılımcılar birbirinden farklı etaplarda sırayla yarışıyorlar. Yer 

ve zaman kısıtı olmadan, ister şirketinizdeki uygun bir yerde, 
isterseniz de açık havada birbirinden eğlenceli, rekabet dolu ve 

keyifli etaplar ile sizlerleyiz.

Eğlence, rekabet, takım dayanışması ve hızın ön planda olduğu bu 
aktivite basit gözüken hiçbir şey basit değil.
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ŞİRKET OLİMPİYATLARI
2 - 3 Saat

20 - 200 Kişi

Takım Çalışması, Ekip Liderliği, İletişim, Motivasyon
Zaman Yönetimi, Planlama, Yüksek Enerji

Olimpiyat heyecanını şirketinizde yaşayın. Katılımcıların 
amacı, takımlarının en başarılı sonuçları elde ederek puan 

toplaması ve en önemlisi de kazanan takım olmak. 

Takımlar, olimpiyat oyunlarında zamana karşı yarışacak ve her 
oyundaki başarılarına göre puan kazanacaklar. Bir parkurda başarılı 

olamayan takım, diğer parkurda büyük bir başarı kazanabilir. Önemli 
olan takımların pes etmeden, aynı coşkuyla mücadele ederek yarışa 

devam etmeleri. Çünkü Olimpiyat’ı farklı kılan, “kazanmak değil bir 
parçası olmak!”
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ASMA KÖPRÜ
2 - 3 Saat

10 - 200 Kişi

İletişim, Takım Çalışması, Stratejik Düşünme, 
Koordinasyon, Eğlence, Analitik Düşünme

Gidilecek çok yol, yapılacak çok iş var. Her takım öncelikle 
belirli kurallar çerçevesinde sağlam birer köprü yapmak 

zorunda. Ama aslında bütün iş bununla bitmiyor. Çünkü uzaktan 
kumandalı arabanın ulaşması gereken bir mesafe var. Takımlar 

köprüleri oluşturunca ortaya uzun bir yol çıkacak. Arabanın bu 
yolu tamamlaması, bu esnada da yolun sağlam kalması gerek.

Takımlar aktif olarak işin içinde olduğu bu eğlenceli ve yaratıcı takım 
çalışmasında, kendi işlerinin önemini ve bütünün içindeki yeri ile büyük 

bir takım olmanın ne demek olduğunu hatırlıyorlar.
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BİZ TABLOSU
1/2 - 1 Saat

20 - 2000 Kişi

Aidiyet, Motivasyon, Yaratıcılık, Eğlence

Bu hayatta ve şirketinde bir iz bırakmaya ne dersin? 

Çalışanların el izlerini şirket logonuzla birleştiren “BİZ” tablosu! 
Tüm alanlarda yapılabilen bu çalışmada şirketinizde el izinizi ve 

imzanızı bırakabilirsiniz. Kolayca çıkabilen ve renkli boyalarla el 
izlerini ve yaratıcılıklarını konuşturdukları bu eğlenceli çalışmayı, 

şirketinizde en gösterişli yere koyabilirsiniz.
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GİZLİ SERVİS OKULU
2 - 3 Saat

10 - 100 Kişi

Takım Çalışması, Ekip Liderliği, Analitik Düşünme,
İletişim, Zaman Yönetimi, Planlama, Motivasyon

Gizli Servis Okulu aktivitesi ile gruplara ayrılan katılımcılar 
kendilerini farklı sorular ve farklı ipuçlarıyla baş başa 

bulacaklar. 

Takımlar, her bulunan ipucu sonrası başka ipucunu bulmak için 
eğlenceli ve keyifli oyunlarla karşılaşacaklar ve günün bulmacasını 

çözmek için çaba sarf edeceklerdir.
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DENEYİM PİRAMİDİ
1,5 - 3 Saat

10 - 200 Kişi

Takım Çalışması, Analitik Düşünme, İletişim, 
Koordinasyon, Yaratıcılık

Birlikte başarmanın en iyi örneklerinden biri olan “Deneyim 
Piramidi’nde gruplara ayrılan katılımcılar önce kendilerine 

verilen yönerge kitapçıklarından ellerindeki malzemelere göre 
piramit parçalarını oluşturacaklar. Ardından ise her takım kendi 

piramitlerini oluşturarak, piramidin üzerini tasarlayacaklar. Bu 
oluşturdukları piramitlerle de tek bir görseli olan bütün bir piramit 

ortaya çıkartacaklar. Katılımcıları, deneyimledikçe başaracakları, 
başardıkça zirveye ulaşacakları keyifli ve eğlenceli bir serüven bekliyor. 
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Survivor ruhunu bulunduğunuz alana getirerek basit ve 
eğlenceli parkurlarla renklendiriyoruz. 

Office Survivor ile yer ve zaman kısıtı olmadan, ister şirketinizdeki 
uygun bir yerde, isterseniz fuaye alanında, isterseniz açık havada 

birbirinden eğlenceli, rekabet dolu ve keyifli etaplar ile sizlerleyiz. 
Takımlar hem birbirleri ile yarışacak hem de birbirlerini daha iyi 

tanıyacaklar.

OFFICE SURVIVOR
1/2 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Zaman Yönetimi, 
Koordinasyon, Rekabet
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MASTERPIECE
2 - 3 Saat

10 - 100 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Zaman Yönetimi, 
Koordinasyon

Sizi Picasso, Dali, Kahlo, Van Gogh olmaya davet ediyoruz. 

Katılımcılara verilen malzemelerle her katılımcı ister kendi 
tablosunu yapar, ister büyük bir resmin küçük parçalarını. 

Boyama işleri bittiğinde monte edilen tuvaller birleşerek, Picasso, 
Van Gogh veya Salvador Dali’nin muhteşem eserlerinden biri 

ortaya çıkacaktır. Katılımcılar hem bireysel resim yapmanın keyfine 
varacaklar, hem de büyük resmin bir parçası olmanın haklı gururunu 

yaşayacaklardır. Aynı zamanda bu yaptıkları tabloyu sonrasında şirketin 
bir yerinde de o günün anısı olarak asarak, o günü unutulmaz hale 

getirebileceklerdir. 
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BU PROGRAM BENİM
2 - 3 Saat

10 - 100 Kişi

Takım Çalışması, Özgüven, İletişim, Yaratıcılık, 
Motivasyon, Yüksek Enerji

Ekiplere ayrılan katılımcılardan, belirlenen bir konsepte 
uygun kostümlerle dekorlar tasarlamaları ve bir film senaryosu 

yazmaları istenecektir. Serbest bırakılan katılımcılar, bu süre 
zarfında “en yaratıcı kostüm”, “en iyi senaryo” ve “en iyi oyuncu” 

olabilmek için kıyasıya mücadele edeceklerdir. Performanslarını 
sahne önünde sergileyen katılımcılar, montajlanan videolarını 

izleyecek ve jüri karsısında değerlendirileceklerdir. Farklı dallarda 
ödüller kazanacak katılımcılar, kendilerine güveni sahne üzerindeki 

performanslarına yansıtarak, kendilerini ve rollerini en iyi şekilde ifade 
etmeye çalışacaklardır.
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MAGNET PUZZLE
1/2 - 2 Saat

50 - 1000 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Aidiyet, 
Motivasyon, Eğlence

Küçüklüğümüzden itibaren bildiğimiz puzzle, artık şirkete 
özel hale geldi. Katılımcılara, dağıtılan puzzle parçaları her 

bir katılımcı tarafından panoda uygun yere koyulur. Bütün 
parçalar bir araya geldiğinde ise, ortaya çıkan görsel ile bir 

bütünü oluşturduklarının farkına varırlar. Çünkü bu büyük ailenin 
resminin oluşabilmesi için, herkesin ve tüm parçaların bir arada 

olması gerekir! 

İstenirse puzzle parçaları etkinlik öncesinde katılımcılara verilerek, 
nasıl boyayacakları anlatılır. Ardından boyadıklarını puzzle parçasını 

etkinlik zamanı getirip panodaki yerlerine koyarlar.
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MOZAİK TABLO
2 - 3 Saat (Montaj Hariç)

10 - 200 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Yaratıcılık, 
Motivasyon, Konsantrasyon

Eskilerden kalma unutulmuş bir geleneği yeniden 
canlandırıyoruz.

Mozaik sanatının bütün inceliklerini bu sefer şirketiniz için 
kullanacağız. Çalışanlar ellerindeki araçlar ile kendi mozaik 

tablolarını oluşturacak. Onların oluşturdukları ise, şirkete ait büyük 
mozaik tablosunu oluşturacak. 
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SAL & KANO
2 - 3 Saat

10 - 300 Kişi

İletişim, Takım Çalışması, Stratejik Düşünme, 
Yaratıcılık, Eğlence

Sabah bir bakıyorsunuz şirket arkadaşlarınızla uyanmış 
ve bir adada mahsur kalmışsınız. Kurtulmanızın tek yolu 

karşı kıyıdaki anahtarı alıp yanı başınızdaki sandığı açmanız.
Bunu yapabilmenizin tek yolu ise size verilen malzemelerle 

en dayanıklı, en hızlı ve en estetik salı yapabilmek. Salların 
tasarımları, görünüşleri tamamen takımlara kalmış. Sadece sal 

yapımı ile bitmeyen, sürece bütünsel yaklaşmayı ve stratejinin 
önemini ön plana çıkaran bu takım çalışmasında her takım bireyinin 

kritik bir görevi var.

Sallar hazır olduktan sonra yarış başlasın. Bakalım ilk kurtulan kim olacak?
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SAVAŞIN EFENDİLERİ
1 - 2 Saat

20 - 200 Kişi

Takım Çalışması, Ekip Liderliği, İletişim, 
Stratejik Düşünme, Yüksek Enerji, Eğlence

Bu savaşta herkes eşit. Kazananı strateji belirleyecek.

Takımlar kendilerine verilen malzemelerden en iyi mancınığı 
ve en sağlam kaleyi yapmak zorundalar. Bunun için ise görev 

dağılımını ve iş bölümünü çok iyi yapmak zorundalar. Kaleler 
yapıldı. Mancınıklar hazır. Savaş başlasın. Önledikleri toplar ve 

isabet ettirdikleri atışlardan puan alacak takımlar, bir bütün olarak 
düşünmeyi öğrenecek her işin kendi içindeki önemini hatırlayacaklar. 

En çok puanı alan takımın kazanacağı takım çalışmasında doğru strateji 
kazanacak.
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THE PATH
1 - 3 Saat

20 - 100 Kişi

Takım Çalışması, Ekip Liderliği, İletişim, Stratejik 
Düşünme, Zaman Yönetimi, Analitik Düşünme

Başlangıçtan bitişe gitmek hiç bu kadar uzun olmamıştı. 

Ekiplerin tek bir amacı var: Duvardaki en uzun yolu yapmak. 
Yaratıcılığın ve ekip çalışmasının üst düzeyde olduğu bu 

aktivitede, kullanılacak malzemeden tasarıma kadar dikkat 
edilmesi gereken bir çok konu var.
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Hayatında hiç mutfağa girmemiş olanlara bile yemek 
yaptıran çalışma! 

Birlikte uyum içinde çalışarak, farklı lezzetler ortaya çıkartacak 
ve sonrasında da keyifli bir sohbet ortamında yaptıkları yemekleri 

yiyerek günün değerlendirmesini yapacaklar. Kendi yaptıklarını 
yemenin yanı sıra, el emeği göz nuru yaptıkları bu yemekleri evlerine 

götürerek sevdikleriyle paylaşabileceklerdir. 

BIG CHEF
2 - 4 Saat

5 - 40 Kişi

Ekip Çalışması, İletişim, Yaratıcılık, Motivasyon, Eğlence
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CANLI KLİP
2 - 3 Saat

10 - 100 Kişi

İletişim, Takım Çalışması, Özgüven, Yaratıcılık, 
Koordinasyon, Eğlence 

Kamera oyunculuğu zor iş. Klip çekmek daha zor. Playback 
yapmak ise apayrı bir meziyet.

Takımlara  daha önceden seçilmiş şarkılar verilir ve o şarkı 
için yaratıcı bir klip yapmaları beklenir. Ama bu klibi kamera 

önünde değil canlı olarak sergileyeceklerdir. Yönetmen, kostüm 
tasarımcısı, oyuncular, rejisör vb. görev dağılımı iyi yapılmak 

zorundadır. Sergilenecek klipler jüri tarafından izlenecek ve “en iyi 
klip”, “en iyi kostüm”, “en iyi erkek/kadın oyuncu” ödülleri verilecektir. 

Yaratıcılık, güven ve uyumun ön planda olduğu bu çalışmada takımlar 
yetki dağılımını iyi yapmalı ve birbirleri ile güçlü bir iletişimde olmalılar.
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LOGOBEDEN
1/2 - 2 Saat

100 - 10000 Kişi

Takım Çalışması, Aidiyet, Konsantrasyon

Hepimiz 1’miz 1’miz hepimiz için!

LogoBeden ile şirketlerin en değerli kaynağı olan ‘insan’ 
ön planda. Daha önceden belirlenmiş logo ya da mesajın 

tasarımından sonra, tasarıma uygun kıyafetleri giyen çalışanlar 
logoyu oluşturmaya başlar ve hep birlikte ahenk içinde bir bütünün 

parçası olmanın mutluluğunu yaşarlar. 

Tek gereken birkaç prova ve odaklanma.
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Takımlar zamana ve rakiplere karşı son teknolojiye uygun, 
en hızlı, en orijinal tasarımlı kızağı yaparak, kar pistinde 

boy göstermeye hazırlanıyorlar. Karton ve benzeri gerekli 
malzemelerden oluşan kızaklar, hakemler tarafından “yarışa 

hazır” onay sürecinden geçirilerek kar pistindeki yerlerini alıyorlar.

KIZAK YARIŞLARI
2 - 3 Saat

10 - 300 Kişi

İletişim, Takım Çalışması, Kaynak Yönetimi, Stratejik 
Düşünme, Yaratıcılık, Motivasyon
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DOMİNO
1 - 2 Saat

10 - 500 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Zaman Yönetimi, 
Koordinasyon, Konsantrasyon

Hatasız kul olmaz derler ama, bu oyunda hataya yer yok!

Kısıtlı zamanda, dengeli ve hatasız bir şekilde taşları dizmek 
zorundasınız. 

Sil baştan başa dönmek istemeyen ekipler, yüksek konsantrasyon 
ve ekip çalışması ile iyi organize olmalılar. 
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Eğlenerek savaşalım mı?

Karşı takımları alt etmek için koşmaya, kovalamaya, kaçmaya, 
hedefe odaklanmaya ve zafere ulaşmaya hazır olun. Takım 

çalışmasına, koordinasyona, hızlı düşünme ve karar verme 
yetilerine; dayanıklılık ve dengeyi de birleştiren paintball adrenalin 

isteyenler için idealdir.

Lazer Tag ile artık sadece açık alanda değil kapalı alanda da bu heyecanı
yaşayabilirsiniz.

PAINTBALL & LAZER TAG
2 - 6 Saat

10 - 100 Kişi

Takım Çalışması, Stratejik Düşünme, 
Planlama, Yüksek Enerji, Eğlence
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Sabah gelen bir haber ve bir otel odasında bulunan bir ceset. 
Neden oradaydı? Kim yaptı? Yoksa bir intihar mıydı?

 
Dedektif sizin yardımınız olmadan olayı aydınlatamaz. 

Katılımcılar olay yeri inceleme birimi gibi ipuçlarını inceleyecek 
ve onları takip edip olayı aydınlatacak. Peki bu iş bu kadar kolay 

mı? Onların hayatları da tehlikede mi? Bunu bilmenin bir yolu var.

FAİLİ MEÇHUL
1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Takım Çalışması, Ekip Liderliği, Analitik Düşünme, 
İletişim, Zaman Yönetimi, Proje Yönetimi
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GRAFFITI
1 - 2 Saat

10 - 500 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Yaratıcılık, Eğlence

Graffiti sanatı her gün karşılaşsak da aslında farkında 
olmadığımız zor ama yapması bir o kadar da keyifli bir sanattır. 

Katılımcılar kendi yaratıcılıklarını sınayabilir ya da daha önce 
belirlenmiş görseli çizerek toplantıya ya da şirketinize ait bir 

mottoyu ortaya çıkarabilirler ve sonra da bu tabloyu şirketinizin bir 
duvarına asabilirsiniz.
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Takımınızın, biriminizin ya da şirketinizin kendine ait 
fotoromanı olsun istemez misiniz? 

İster yapacağınız bir ürün lansmanı, ister şirket değerleri ve 
kültürü, isterseniz de herhangi bir konu hakkında yapılabilecek 

bu fotoroman ile katılımcılar yaratıcılık sınırlarını zorlayacak, günün 
sonunda ise güne ait bir anı ile evlerine uğurlanacaklar.

FOTOROMAN
1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Ekip Çalışması, İletişim, Yaratıcılık 

39



MAKE A BRAND
2 - 3 Saat

10 - 100 Kişi

Ekip Çalışması, İletişim, Stratejik Düşünme, 
Yaratıcılık, Analitik Düşünme

Marka yaratma deneyimini yaşattığımız bu aktivitede 
katılımcılar, ister şirketin gelecekteki bir ürününü isterseniz 

de günün anlam ve önemine uygun bir ürünü tasarlayacaklar.  

Bir ürünü ortaya çıkarmadaki bütün süreçlerden geçecekler ve 
tasarımlarını sunacaklar. 
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Muhteşem bir müzik ve gösteri şöleni!
 

Tüm ekip tarafından belirlenen şarkıdan, moderatörler 
eşliğinde bu şarkıya uygun bir şirket müziği/jingle yapılacak. 

Ardından dans ve koreografi çalışılacak ve en sonunda kostümler 
seçilecek. Provanın ardından sahneye. Sahnede onları gerçek bir 

müzik gurubu bekliyor ve birlikte müthiş bir gösteri sunuyorlar.
Bu muhteşem deneyime hazır mısınız?

COrpOratE sONg
2 - 4 Saat

20 - 200 Kişi

Takım Çalışması, Ekip Liderliği, İletişim, Zaman 
Yönetimi, Planlama, Yüksek Enerji
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PERDESİZ
2 - 4 Saat

20 - 100 Kişi

Yaratıcılık, Takım Çalışması, Özgüven, 
Motivasyon, Yüksek Enerji

“Perdesiz” grubu olarak sizleri tiyatronun büyülü dünyası ile 
tanıştırıyoruz.

Doğaçlamalarla, skeçlerle ve daha bir sürü farklı konsept ile 
sizleri benzersiz bir deneyim yaşamaya davet ediyoruz. Sessizliğin 

bile bir anlatım olduğu, duyguları anlatmanın birden çok yolu 
olduğu bu mecrada dinlemenin, güvenmenin ve takım olmanın ne 

kadar önemli değerler olduğunu tekrar hatırlıyoruz.
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STAMP WALL
1 - 2 Saat

10 - 500 Kişi

Aidiyet, Motivasyon, Yaratıcılık, Eğlence

“Stamp Wall” da katılımcılar belirlenen alanda bulunan 
içinde değerlerin ya da güne ait mottoların yazılı olduğu 

büyük damgalarla ister büyük bir tuvale iz bırakacak ve altlarına 
imzalarını atacaklar isterlerse bez çanta ve t-shirtlere basıp güne 

ait bir hatıra yapacaklar.
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ZİYAFET İSTANBUL
2 - 4 Saat

10 - 50 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Motivasyon, Eğlence

“Dünya bir ülke olsaydı başkent İstanbul olurdu.” demiş 
Napolyon. 

Birbirinden farklı kültürlerin ve lezzetlerin bulunduğu bu güzel 
şehirde sizi lezzet avına çıkarıyoruz. Define avı ve lezzet tadımının 

bir arada olduğu bu aktivitede, bir yandan zamana ve rakiplerine 
karşı yarışacak bir yandan da İstanbul’da her semtin kendine göre 

meşhur olan bir lezzetini tadacaksınız.
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WESTERN RAILWAY
1 - 2 Saat

20 - 200 Kişi

Ekip Çalışması, İletişim, Analitik Düşünme, Kaynak 
Yönetimi

Vahşi batının unutulmaz ulaşım hattını yeniden hazırlıyoruz. 

Katılımcılar gruplara ayrılır ve kendilerine verilecek 
malzemelerle tren raylarını andıran yollar yapmaya başlar. 

Bütün takımların kendi bölümleri bitince bir araya gelecek bu 
parçalardan tek parça ve upuzun bir yol oluşacaktır. 

Haydi iş başına!
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ESCAPE ISLAND
1 - 3 Saat

10 - 50 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Stratejik Düşünme, Stres 
Yönetimi, Zaman Yönetimi

Odadan kaçışı hiç böyle yaşamadınız. 

Takımlar önce mahsur kaldıkları odadan kurtulmaya 
çalışacaklar, ardından da karşılarına çıkan Survivor parkurlarında 

rakiplerine karşı galip gelmeye çalışacaklar. Bu adadan sadece 
kazanan takım ayrılabilir. Odadan kurtulmak kadar, Ada’dan da 

kurtulmak da önemli! Bunun için hazır mısınız?
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Keşke hiç yanımdan ayırmasam.

İsmail D.
Hep bu renk bisiklet istemiştim. 

Teşekkür ederim herkese.Mine S.Bisikletimi çok sevdim. 

Mektubumu hep saklayacağım. 
İdil T.

Büyüyünce bende sizin gibi bisikleti olmayan çocuklara bisiklet hediye etmek istiyorum. 
Ada M.

Bayram gibi bir gün. Bisikletim, 

kaskım, eldivenim hepsi çok güzeller. Büşra Nur Ü.

Çok sevinçliyim. Bisikletime 

hemen binmek istiyorum.

Alican K. Bugün hiç bitmese keşke.
Sevgi L.
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Bir çocuğun hayalini gerçekleştirmeye ne dersiniz? 

Hem takım olarak çalışıyor, hem de bir sosyal sorumluluk 
gerçekleştiriyoruz!

Bu çalışmanın amacı diğerlerinden farklı ve daha güzel. Kimsenin 
yarışmadığı bu aktivitede her takımın amacı; küçük dostumuzun 

hayalini gerçekleştirmek.

Bisikletlerimiz katılımcılara demonte olarak teslim ediliyor. Takımlar 
kendilerine yapılacak sürprizden habersiz güzel bir iş bölümü ile hem 

bisikleti oluşturuyorlar, hem onu süslüyorlar, hem de onun hayalini kuran 
küçük arkadaşımıza bir hatıra mektubu hazırlıyorlar. 

Sonrası mı? Sürpriz…

HAYALİMİZ BİSİKLET
1,5 - 2 Saat

10 - 1000 Kişi

Takım Çalışması, Sosyal Sorumluluk, İletişim, 
Aidiyet, Motivasyon
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Bu aktivitede katılımcılar, demonte tekerlekli sandalyelerin 
montajını yapacak ve ihtiyacı olanlar için hazır hale 

getirecekler. Tekerlekli sandalyeler demonte olarak takımlara 
ayrılan katılımcılara teslim ediliyor. Takımlar güzel bir iş bölümü 

ile hem sandalyeyi monte ediyorlar, hem onu süslüyorlar, hem de 
sahibine bir hatıra mektubu hazırlıyorlar.

Duygusal yoğunluğun ve mutluluğun üst seviyede olduğu bu 
aktivitede katılımcılar muhteşem bir sosyal sorumluluk aktivitesinin 

parçası olacaklar.

TEKERLEKLİ SANDALYE
1 - 2 Saat

10 - 1000 Kişi

Takım Çalışması, Sosyal Sorumluluk, İletişim, 
Aidiyet, Motivasyon
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Çocuklarımızın geleceğini renklendirmek için hepimize düşen 
görevler var. Bu en keyifli ve en duygusal Sosyal Sorumluluk 

aktivitesiyle şirket çalışanlarını ihtiyacı olan okulları boyamaya 
çağırıyoruz. Bu uzun ve meşakkatli yolun sonunda, çocukların 

mutluluğu bütün yorgunluğunuzu alacaktır.

GELECEĞİ RENKLENDİR
1-2 Gün
“OKUL BOYAMA”

10 - 100 Kişi

Takım Çalışması, Sosyal Sorumluluk, İletişim, 
Aidiyet, Motivasyon
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OYUNCAKLAR ALEMİ
1 - 3 Saat

10 - 500 Kişi

Sosyal Sorumluluk, İletişim, Takım Çalışması, 
Yaratıcılık, Eğlence

İnsan her yaşta çocuktur. Onu ödüllendirmenin en güzel yolu 
da oyuncak tabi ki. Önce onların montajını yapıyor, ardından 

boyuyor ve süslüyoruz. Hatta isterseniz onları paketleyip 
çocuklara armağan ediyoruz.

Ahşap oyuncaklardan maket oyuncaklara kadar geniş bir oyuncak 
seçeneği ile keyifli ve huzur dolu bir gün geçiriyoruz.

Ne dersiniz, belki uslu birer çocuk olursak şirinleri bile görebiliriz.
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Oyun oynamanın, hele ki oyuncakla oynamanın yaşı yoktur. 
Uzaktan kumandalı araba ise, yetişkini bile anında heyecanlı 

bir çocuğa dönüştürür. Bu “Sosyal Sorumluluk” aktivitesinde 
katılımcılar, onlara verilen uzaktan kumandalı arabalara hem 

hayal güçlerini katarak bir tasarım yapacaklar, hem de en güçlü 
ve en güzel arabayı yaparak gerçek sahiplerine hediye edecekler. 

 
Bu güzel teknolojik heyecanı yaşamaya ve yaşatmaya ne dersiniz?

OYUNCAKLAR ALEMİ 2.0
1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Sosyal Sorumluluk, İletişim, Takım Çalışması, 
Yaratıcılık
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Bir Sosyal Sorumluluk aktivitesi olan Sırt Çantam’da, okul 
öncesi ihtiyacı olan çocuklarımıza eksiksiz birer okul çantası 

hazırlayacak ve onlara olan sevgi ve güvenimizi bir kez daha 
göstereceğiz.

SIRT ÇANTAM
1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Sosyal Sorumluluk, İletişim, Takım Çalışması, 
Yaratıcılık, Eğlence
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Yaşadığımız alanı güzelleştirmek bizim elimizde. 

Bu yüzden bizler de elimizi taşın altına koyarak hem kendimiz, 
hem gelecek nesiller, hem de bu dünyayı paylaştığımız 

dostlarımız için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. 

Katılımcıların kıyı temizliği ile bilgilendirildikleri ve ardından yollara 
düşüp kıyı temizlediği bu aktivite ile kirli bir yer bırakmıyoruz.

KIYI TEMİZLİĞİ
1 - 2 Saat

10 - 200 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Sosyal Sorumluluk, 
Aidiyet, Eğlence
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Her canlının birbiri ile uyum içinde yaşadığı bu dünyada, biz 
insanların üzerine çok fazla görev düşüyor. Hem bu düzeni 

korumalı, hem de onun sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız. 
İşte biz de bu düşünce ile minik hayvan dostlarımıza yardım 

edebileceğimiz bir sosyal sorumluluk projesi ile sizlerleyiz. 

Katılımcılar  gruplara  ayrılacak ve sokak hayvanlarına 
korunabilecekleri ve barınabilecekleri bir kulübe yapacaklar. Bu 

dünya hepimizin ve birlikte yaşadıkça güzel.

MİNİK DOSTUM
 1 - 3 Saat

10 - 300 Kişi

Takım Çalışması, İletişim, Koordinasyon, 
Sosyal Sorumluluk, Eğlence
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BUTİK ATÖLYELER



Eller toprakla buluşuyor. Sukulentler, yosunlar, mini maketler 
sizler için hazır...

Sizler de kendi minik bahçenizi yaratmak istiyorsanız, bu atölye 
tam size göre. Verilen malzemelerle yaratıcılığınızın ön plana 

çıktığı mini bahçenizi yaratacak ve ister ofisinizi, ister evinizi dekore 
edebileceksiniz. 

MİNİ BAHÇE ATÖLYESİ  
“TERRARIUM”

1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Sadece yemekle kalmayın bir de ustası olun!
Takım olarak verilen çikolata tariflerini başarıyla uygulayıp 

lezzetli sonuçlar elde etmek üzere işe koyulan ekip ödül olarak 
hem enfes çikolataların tadına bakıyor hem de eşine dostuna 

kendi elleriyle yaptığı çikolata ikram etme şansına sahip oluyor. 
Şimdi hem kendi yaptığın çikolatanı yeme, hem de havalı bir şekilde 

kendi yaptığın çikolatayı ikram etme zamanı…

ÇİKOLATA RÜYASI

1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Cam, nefeslerinizde hayat buluyor. 
Cam Atölyesinde geleneksel yöntemlerle boncuk yapmak ve 

üfleme tekniği ile Rüzgar çanı yapmak gibi eşsiz deneyimlere 
sahip olacaksınız. Yaptıklarınız ister size bir anı isterseniz de 

sevdiklerinize güzel bir hediye olacak.

CAMDAN HİKAYELER

-

10 - 1000 Kişi
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Çalışanlar ebru atölyesinde yeni bir beceri kazanarak keyifli 
vakit geçirirler. 

Moderatör eşliğinde yapacakları ebru sanatı ile yeni teknikler 
öğrenerek, farklı desenlerde ebrular ortaya çıkarıyorlar. 

EBRU ATÖLYESİ

2 - 3 Saat

10 - 100 Kişi
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Son zamanların en farklı atölyesi “Pebble Art” ile sizlerleyiz.
Taşlarla kendi hikayenizi yazacak ve onu ölümsüzleştire-

ceksiniz. Bu farklı ve yaratıcı atölyede taşlar sizin elinizde 
anlam bulacak.

PEBBLE ART

1 - 2 Saat

50 Kişi
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Artık birbirinden farklı ve güzel ahşap tablolar 
yapabileceksiniz. Ahşabı tuval olarak kullandığınız bu 

atölyede, ahşabın üzerine istediğiniz resmi çizerek ahşap 
tablolar yaratabileceksiniz. Hem de hepsi sizin tasarımınız ve 

size özgü olacak.

AHŞAP TUVAL ATÖLYESİ

1-2 Saat

20 Kişi
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RESİM ATÖLYESİ

1- 2 Saat

5 - 20 Kişi

Sizi Picasso, Dali, Kahlo, Van Gogh olmaya davet ediyoruz.
 

Katılımcıların her birine tuvaller, şövaleler, boya malzemeleri ve 
fırçalar verilir. Her katılımcı ister kendi tablosunu yapar, ister büyük 

bir resmin küçük parçalarını. Her katılımcıdan birbirinden bağımsız 
gibi gözüken şablonları, belirtilen kurallara göre boyamaları istenir. 
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KOKTEYL ATÖLYESİ

1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Tecrübeli barmenlerle kokteyller hazırlama zamanı... 

Barmenler önce en iyi kokteyllerin sırlarını öğretecek, sonra da 
gruplara ayrılmış katılımcılar en güzel kokteylleri hazırlayabilmek 

için kolları sıvayacaklar. Sonrasında da hazırlanan kokteyller 
jürinin testinden geçerek, en iyi kokteyller belirlenecek. 
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NEFES ATÖLYESİ

1 - 2 Saat

5 - 50 Kişi

Katılımcıların nefeslerini açarak şifayı, enerjilerini ve 
performanslarını arttıran, zihni yapılandırarak yaratıcılıklarını 

ve odaklanmalarını güçlendiren bir içeriğe sahiptir. Nefesin 
hem karına hem de göğsüne gitmesini sağlayacak çalışmalar 

içerir. Nefesi ve zihni dengeleyerek, katılımcıya enerji verir.
 

Uygulamalı nefes egzersizleri ile katılımcının motivasyonunu arttırır 
ve stres seviyesini düşürüp mutluluk hissi verir.
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YARATICI T-SHIRT
ATÖLYESİ

1,5 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Herkesin kendi t-shirtünü yaratacağı bir atölye. Verilen 
malzeme ve boyalarla ister kendinize birbirinden değişik 

t-shirtler yapın, ister sevdiklerinize sizi hatırlatacak ve el 
emeğiniz olan bir hediye tasarlayın. 

Hem çok keyifli, hem de yaratıcılığınızı en üst seviyede kullanacağınız 
bu atölyede kendinizi de şaşırtmaya ne dersiniz?
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ÇANTA TASARIM
ATÖLYESİ

1,5 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Herkesin kendi çantasını yaratacağı bir atölye. Verilen 
malzeme ve boyalarla ister kendinize birbirinden değişik 

çantalar yapın, ister sevdiklerinize sizi hatırlatacak ve el 
emeğiniz olan bir hediye tasarlayın. 

Hem çok keyifli, hem de yaratıcılığınızı en üst seviyede 
kullanacağınız bu atölyede kendinizi de şaşırtmaya ne dersiniz?
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ORİGAMİ ATÖLYESİ

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi

Dünyaca ünlü kağıt katlama sanatını deneyimlemeye hazır 
mısınız?

Eğitmen eşliğinde Origami sanatının inceliklerini öğrenecek ve 
tamamen kendilerine ait bir kompozisyonu Origami sanatı ile 

yapacaklar. Katılımcılar birbirinden farklı figürler katlayarak yaratıcı 
yanlarının farkına varacak, ayrıca da sevdikleri birilerine kendi yapmış 

oldukları bir figürü hediye etmenin mutluluğunu yaşayacaklardır.
 

69



İster kendiniz için yapın, isterseniz de bir çocuğun hayalindeki 
uçurtmayı kendisine hediye edin. Her yaş grubu için eğlenceli 

ve mutluluk veren uçurtmalar, gökyüzündeki yerlerini almaya 
hazır hale gelecekler. 

Rüzgara meydan okumaya hazır mısınız?

UÇURTMA ATÖLYESİ

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi

70



YOGA ATÖLYESİ

1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Şimdi arınma ve huzur zamanı...

Stresten, kafa yoğunluğundan, trafikten ve sizi sıkan her 
şeyden... 

 
Bu atölye sizin bir taraftan gevşeme, farkındalık ve huzur bulma 

potansiyelinizi arttırırken, diğer taraftan da disiplin, güç, dayanıklılık 
kazanmanıza ve kendinizi kontrol edebilme potansiyelinizi 

geliştirmenize yardımcı olacaktır.   
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PASTA ATÖLYESİ 

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi

Kutlamaların vazgeçilmezi, bir dilim de olsa dayanamayıp 
yediğimiz o mükemmel pastaları yapmaya hazır mısınız?

 
İster çikolatalı, ister meyveli isterseniz karışık. Artık tamamen 

size ait olan ve sizin tasarımınız olan pastaları yapabileceksiniz.
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KURABİYE SÜSLEME
ATÖLYESİ

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi

Birbirinden lezzetli kurabiyeler sizin ellerinizde şekil alacak. 
Kurabiye Süsleme Atölyesi’nde katılımcılar, birbirinden 

lezzetli kurabiyeleri süsleyerek, birbirinden farklı yaratıcı ve 
tatlı kurabiyeler yapabilecekler. Yapılan kurabiyeler rengarenk 

sofralarda sahiplerini bekleyecekler.
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Makyaj nasıl yapılır?

Çalışan kadınlara rehber niteliğinde bir atölye ile karşınızdayız. 
Bu atölye çalışmasında makyaj yapmanın püf noktalarını, 

renklerin uyumlu kullanımını, doğal ve az makyajla güzelliğinize 
güzellik katacak ince detayları bulabileceksiniz. 

MAKYAJ ATÖLYESİ

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Taşlar artık daha renkli, daha güzel ve daha şık olacaklar. 
Katılımcılar kendi iç dünyalarını yansıtacak şekilde taşları 

boyayacak ve sonra boyanmış taşları istedikleri şekilde 
sergileyecekler. Taşı olmayanlar üzülmesin. Bizde herkese yetecek 

kadar var.

RENKLİ TAŞLAR
ATÖLYESİ

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Vücudumuzdaki toksinlerden arınmanın ilk ve en temel yolu 
olan ve her gün minimum 2 litre tüketmemiz gereken suları 

sağlıklı, arındırıcı ve eğlenceli kılmak bizim elimizde.

Sağlık dolu bu atölyede taze meyvelerle hazırlanacak lezzetli 
detoks suları, sonrasında afiyetle içilmeyi bekleyecekler.

DETOKS ATÖLYESİ

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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İçsel bir düzelme ve denge kurma yöntemidir. Tam anlamıyla 
an’da kalma halini yakalamadır. Detaylarda boğulmanıza neden 

olan mükemmeliyetçi tarafınızı törpüleyip, bütünü görmenize 
yardımcı olur. 

Bu atölye ile sizleri günlük rutindeki stres faktörüyle başa çıkmanıza 
yardımcı olan teknikle buluşturuyor ve anda kalabilmenin yolunu 

gösteriyoruz. Aynı zamanda da keyifli bir hobi ediniyorsunuz.

MANDALA ATÖLYESİ

1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi
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SERAMİK TAKI
ATÖLYESİ

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi

Tasarımını sizin yaptığınız birbirinden yaratıcı ve renkli 
takılarınız olsun ister misiniz? 

Birbirinden farklı ve renkli seramik taşları boncuklarla 
birleştirdiğiniz tasarım takılarınızla boy gösterebilirsiniz. 

Tamamen sizin tasarımız ve sizin ürününüz. Bu atölyeyi ister 
toplantı odalarınızda yapabilir, isterseniz de toplantı arasında fuaye 

alanına konumlayabiliriz.
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KEÇE AKSESUAR
ATÖLYESİ

1 - 2 Saat

10 - 50 Kişi

Bu atölyede katılımcılar, keçe kumaşı ile çalışarak, broş, toka 
gibi çeşitli aksesuarlar dikmeyi ve takı aparatlarını takmayı 

öğrenecekler. Bu atölye ile  katılımcılar yaratıcılıklarını ve 
duygularını harekete geçirebilecekler.
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DEFTER ATÖLYESİ

1,5 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Tüm malzemeler bizden, yaratıcılık sizden!

Bu  atölye ile defter yapmanın inceliklerini ve üzerini  süslemeyi  
öğreneceksiniz. Bu atölyeden kendi ellerinizle yaptığınız ve 

kapak tasarımı size ait olan bir adet defterle ayrılacaksınız. 
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Kendi mumunuzu kendiniz yapmak ister misiniz?

Mum insanlar için bazen bir dilek, bazen huzur, bazense  
aydınlık demektir. Farkında olsak da olmasak da hayatımızın pek 

çok yerinde mum vardır. Mum yapım atölyesinde ise tercihinize 
göre seçeceğiniz kokular, renkler ve şekiller ile kendi mumunuzu 

tasarlayacaksınız. Dünyada sadece bir tane olacak mumu yapmaya 
hazır mısınız?

MUM TASARIM
ATÖLYESİ

1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi
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DANS ATÖLYESİ

1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Dans, dans, dans…

Ekipler gruplara ayrılır ve dans türleri ve koreografiler planlanır. 
Figürlerini çalışan ve ortaya performans koyan ekipler, dansa 

uygun özel kostümleriyle yeteneklerini ve performanslarını 
sergiler.

Dans Seçenekleri:
Latin (Salsa, Cha Cha Cha, Merengue, Bachata),  Salon Dansları (Vals, 

Rumba, Tango), Pop, Sirtaki, Roman, Oryantal, Halk Dansları
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KİL & SERAMİK
ATÖLYESİ

2 - 3 Saat

10 - 50 Kişi

Geleceğe şekil vermek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.

Gruplara ayrılan katılımcılar önlerindeki kil ya da benzeri 
malzemelerle birbirinden yaratıcı şaheserler yaratıyorlar. 

Tek sınır, kendi yaratıcılığınız.
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PARFÜM ATÖLYESİ

1 - 2 Saat

10 - 50 Kişi

Her maddenin, her canlının kokusu birbirinden farklıdır. 
Karşılaştığımız birini ya da bir şeyi unutsak bile, aynı kokuyu 

duyduğumuzda onu ilk günkü gibi hatırlarız. 

Bu atölyede ise dünya üzerinde belki de ilk ve son defa olacak bir 
kokuyu koklayacaksınız. 

Sizin yaratacağınız parfümün kokusu!
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MASKE TASARIM
ATÖLYESİ

1 - 2 Saat

10 - 100 Kişi

Kendi süs maskenizi kendiniz tasarlayın. 

Verilen malzemelerle kendi süs maskelerinizi hazırlamak hiç 
bu kadar eğlenceli olmamıştı. Yaratıcılığın sınır tanımadığı bu 

aktivitede hem birbirinden eşsiz ve güzel maske tasarlayacaksınız 
hem de yeni bir bir hobi edineceksiniz. 
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