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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

07



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

08



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

09



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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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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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.
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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
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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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Herkesin kendi t-shirtüni 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?

YARATICI TSHIRT

1,5 - 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Hamur işinin sultanı olan mantıyı kendi lezzetinize göre 
yapmak ister misiniz?

Mantı atölyesinde katılımcılar hamurunda harcına kadar her 
şeyi kendileri hazırlayıp kendileri kapatacaklar. Malzemelerin 

hazırlanmasından pişirime kadar bütün püf noktaları öğrenecek 
ve bu doyulmaz lezzeti kendi ellerinden yiyecekler.

MANTI WORKSHOP

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Tüm dünyanın sevdiği bu muhteşem kurabiyeleri artık kendiniz 
hazırlayacaksınız. 

Macaron Atölyesi’nde macaron yapmanın inceliklerini öğrenecek 
ve kendi macaronlarınızı yapacaksınız. Artık canınız tatlı istediğinde 

ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.

MACARON

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Şeffaflığın ve zarafetin buluştuğu bu atölyede katılımcılar önce 
cam sanatı ve cam hakkında bilgi alacaklar. Cam boyamanın 

inceliklerini öğrendikten sonra, ister kendi tasarımlarını ister de 
şablonlarını oluşturacak ve boyamaya başlayacaklar. Yaptıkları 

muhteşem görseli yanlarında götürerek güne ait bir hatıraya sahip 
olacaklar.

CAM BOYAMA

2 - 3 Saat

10 - 50 Kişi
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Evrensel lezzet pizzayı kendi ellerinizle yapmaya hazır mısınız? 

Önce biraz pizza hakkında bilgi alacak ardından da hamurundan 
sosuna kadar her şeyi siz yapacaksınız. Pizza atölyesi sonunda her 

katılımcı artık muhteşem pizzalar yapan ustalar olarak ayrılacaklar. 

PİZZAMANİA

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen deri tasarımını sizler 
için yeniden düzenledik. Katılımcılar yapay derilerle kendilerine 

özel çantalar ve cüzdanlar tasarlayacaklar. Atölye sonunda 
yaptıkları eşyaları ister saklayabilir isterlerse hediye edebilirler.

DERİ WORKSHOP

2 - 3 Saat

5 - 30 Kişi
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“Bir ısırıkta mutluluk” sloganı ile yapılan bu aktivitede 
katılımcılar hazırlanmış olan cup cakeleri süsleyecek sonrasında 

ise süslemiş oldukları cup cakeleri afiyetle yiyecekler.

CUP CAKE

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Son zamanların gözde aktivitesi “Handwax”ı sizlerle 
tanıştırıyoruz. Özel ısıda bekletilen mumlarla elinizin kalıbını 

alıyoruz. Bu kalıbı ister sevdiğiniz birine hediye eder, ister 
kendiniz evde ya da ofisinizde saklayabilirsiniz.

HAND WAX

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Banyolarda dekorasyona büyük katkısı olan dekoratif 
sabunlar, hem hoş kokuları ile temizlik hissini yayıyor hem de 

görünümleri ile dekorasyonu tamamlıyor. Bu atölyede kendi 
özel sabununuzu yapacak ve size özel bir dekorasyonun eşsiz bir 

parçası olacak.

DEKORATİF SABUN

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Eğlence, mutluluk ve sevginin bir arada olduğu bu atölyede 
katılımcılar bez bebek yapımına dair incelikleri öğrenecek ve 

kendilerine özel bez bebek tasarlayacaklar.

BEZ BEBEK

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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İnsanoğlu doğduğundan beri içinden gelen bir tempo ile 
hayata devam eder. Herkesin kendine ait bir sesi vardır. Bu 

sesler birleşince ortaya muhteşem bir ahenk, muazzam bir 
melodi ortaya çıkar. Çalışanlar isterlerse müzik aleti olarak 

bedenlerini kullandıkları “Vücut Ritmi”, isterlerse farklı notalarla 
farklı sesler çıkaran renkli tüpleri kullandıkları “Borularla Müzik”, 

isterlerse de “Perküsyon” eğitimiyle birlikte darbuka, tef, marakas 
çalar hale gelerek keyifli vakit geçirirler.

Alternatifler: Borularla Müzik, Vücut Ritmi, Perküsyon

RİTM WORKSHOP

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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Giyimden dekora kadar hemen hemen her alanda kullanılmaya 
başlayan ve yaratıcı bir el sanatı olan makrome sanatını 

öğrenmeye hazır mısınız? Birbirinden keyifli ve rengarenk 
malzemelerle kendinize özel aksesuar ya da süs eşyası tasarlayacak 

ve yaratıcılığınızın farkına varacaksınız.

MAKROME BİLEKLİK

2 - 3 Saat

10 - 100 Kişi
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ÇOCUK ATÖLYELERİ



ÇOCUK ATÖLYELERİ

Özel günler, piknik, şirket içi iletişim günleri, karnaval gibi konsept günlerde 
çocuklara özel aktivitelerle sizlere destek oluyoruz. 

ŞİŞME OYUNLAR
Korsan Kaydırak, Saray Zıpzıp, Palyaço 
Kaydırak, Kale Kaydırak, Voleybol & 
Basketbol, Hayvanat Bahçesi, Korsan 
Gemisi, Jurrasic Kaydırak, Saray Kaydırak, 
Kulübe Zıpzıp, Stars Kaydırak, Eğlenceli 
Şato, Top Havuzu, Mini Bowling...

ÇOCUK AKTİVİTELERİ
Mini Club, Oyun Alanları, Bir İz Bırak, Mini 
Survivor, Bisiklet & Scooter Parkuru, Çocuk 
Karnaval Oyunları…

ÇOCUK ATÖLYELERİ
Mini Ritim Atölyesi, Sevimli Kumbara 
Boyama Atölyesi, Magnet Atölyesi, Çizim 
Atölyesi, İlk T-shirtüm, İp Sanatı Atölyesi, 
Yaratıcı Drama Atölyesi...

ÖZEL GÜNLER
23 Nisan, Anneler Günü, Babalar Günü, 
Şirket içi etkinliklerde ister sadece 
çocuklara ister anne-baba-çocuk birlikte 
yapılabilecek aktiviteler…
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Minik ressamlar iş başına! 

Küçük ellerin büyük hayalleri resmettiği güzel bir atölye. Her 
çocuk kendi seçtiği malzemelerle yaratıcı sanat çalışmaları ortaya 

çıkarıyorlar.

MİNİK RESSAMLAR
10 - 100 Kişi
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Minik arkadaşlarımız yüz boyama ile keyifli anlar geçirecek, 
onlara yapılan farklı görselli sosis balonlar ile oynayacaklar. 

YÜZ BOYAMA &  SOSİS BALON 
10 - 100 Kişi
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Birbirinden eğlenceli ve farklı maskelerin yapıldığı bu 
aktivitede minik dostlarımız sevdikleri bir hayal kahramanının 

yerine geçebilirler. 

İster bir süper kahraman, ister bir çizgi kahramanı isterlerse de 
kendi yarattıkları bir hayal kahramanı olabilirler.

NEŞELİ MASKELER
10 - 100 Kişi
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Kolayca çıkabilen ve renkli boyalarla el izlerini ve 
yaratıcılıklarını konuşturdukları bu eğlenceli çalışmada 

çocuklar tuvale el izlerini bırakacaklardır.  İster duvarınıza, ister 
tuvallere yapılacak el izleri ile ‘bugünün çalışanları annelerimiz/ 

babalarımız ve geleceğin çalışanları çocuklarımız’ mottosunda 
firmanızda bir iz bırakacaklardır. 

 
Dilerseniz şirket logonuzla birleştirerek, şirketinizde en seçkin yere de 

koyabilirsiniz.

BİR İZ BIRAK
10 - 100 Kişi
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Minik dostlarımız önce ritmin ne demek olduğunu öğrenecek 
ardından da kendilerine verilen darbuka, tef, marakas gibi 

müzik aletler ile hep beraber bir melodi ortaya çıkaracaklar. 

MİNİ RİTM
10 - 100 Kişi

52



Hayatımızı renklendiren çocuklarımızın, tuvallere hayat 
verdiği muhteşem bir çalışma. Minik dostlarımız daha 

önceden hazırlanmış ve şablonu çizilmiş boş bir tuvale, hayal 
güçlerini kullanarak renk verecekler. Çocuklarımız bu güzel 

aktivitede eğlenirken, aynı zamanda da kendilerinden bir iz 
bırakacaklar. 

MURAL ART
10 - 100 Kişi
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Çocukların yaratıcılıklarını ve mizah duygusunu geliştirecek 
eğlenceli bir aktivite… Çocuklarla birlikte birbirinden eğlenceli 

ve renkli parmak kuklalar yapıyoruz.

PARMAK KUKLA
10 - 100 Kişi
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Her çocuk için ilk kumbaranın önemi büyüktür. İlk harçlık, ilk 
biriktirilen para ve o paralarla gerçekleşen hayaller… Minik 

dostlarımız kendi kumbaralarını istedikleri gibi boyayacak 
ve kendi istedikleri gibi tasarlayacaklar. Kumbarayı doldurma 

görevi ise ailelere düşüyor. 

İLK KUMBARAM
10 - 100 Kişi
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Çocukların el becerilerini geliştirecek origami atölyesi ile 
çocuklar yaratıcılıklarını ön plana çıkaracaklar ve sevdikleri 

figürleri kağıtlara yansıtacaklar. Birbirinden renkli hayvanlar ve 
nesneler kağıtlarla buluşuyor ve çocukların en iyi dostları haline 

geliyorlar. 

ORİGAMİ
10 - 100 Kişi
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Anne-çocuk veya çocukların yalnız başına yapabileceği bu 
çikolata atölyesinde, çikolatadan lolipoplar yaparak şirkete 

özel stickerlarla evlerine dönerek güzel bir anı olarak kendi 
yaptıkları çikolataları afiyetle yiyebilecekler. 

MİNİK ÇİKOLATA USTALARI
10 - 100 Kişi
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“Bir varmış bir yokmuş” diye başlar bütün masallar. Sonrası 
ise çocukların hayal dünyasına kalmış. Masalda anlatılanları 

nasıl hayal ederse odur onun kendi masalı ve masalındaki 
kahramanları. Hayal dünyamızın oluşmasındaki en önemli 

yere sahip olan masallarla dolu bir atölye. Minik katılımcılarımız 
profesyonel moderatörümüz eşliğinde masal dünyasına keyifli bir 

yolculuk yapacak. 

Tavşanı takip etmeyi kim istemez?

MASALCI
10 - 100 Kişi
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Kolayca çıkabilen ve renkli boyalarla el izlerini ve 
yaratıcılıklarını konuşturdukları bu eğlenceli çalışmayı, 

aileler ve çocukları birlikte yapacaklardır. İster duvarınıza, ister 
tuvallere yapılacak el izleri ile ‘bugünün çalışanları annelerimiz/

babalarımız ve geleceğin çalışanları çocuklarımız’ mottosunda 
firmanızda bir iz bırakacaklardır.

HAND ART
10 - 100 Kişi
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Eller toprakla buluşuyor. Sukulentler, yosunlar, mini maketler 
çocuklar ve aileleri için hazır...

Kendi minik bahçelerini yaratmalarını istiyorsanız, bu atölye 
tam onlara göre. Verilen malzemelerle yaratıcılıklarının ön plana 

çıktığı mini rüya bahçelerini yaratacak ve odalarını yada evinizi 
şenlendirecekler.

MİNİ SAKSI
10 - 100 Kişi
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Her çocuk kendi kıyafetini tasarlamak ister!

Bu atölyede minik dostlarımız kendi t-shirtlerini boyalar ve 
kalemler eşliğinde diledikleri gibi boyayacak, istedikleri desenleri 

çizecek ve tasarlayacaklar. Kendi tasarladıkları t-shirtleri giymenin  
keyfine varacaklar.

EĞLENCELİ TSHIRT
10 - 100 Kişi
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Çocukların gün boyunca istedikleri gibi yararlanabileceği 
eğlenceli scooter & bisiklet parkuru oluşturuyoruz. 

Scooter veya bisikletlerini özgürce kullanacakları bu parkurda 
hem keyifli vakit geçiriyorlar hem de güvenli bir şekilde scooter/

bisiklet kullanmanın tadına varıyorlar.

SCOOTER PARKURU
10 - 100 Kişi
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Güneşli ve hafif rüzgarlı bir havada uçurtma uçurmanın 
keyfini yaşamak isteyen çocuklarımız için keyifli bir atölyedir. 

Hem kendi uçurtmalarını yapacaklar, hem de eğlenceli ve 
mutluluk veren uçurtmalar gökyüzündeki yerlerini almaya hazır 

hale gelecekler.

UÇURTMA ATÖLYESİ
10 - 100 Kişi
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Çocukların gözü bu deneyde!

Profesyonel ekibimizin gösterisiyle heyecanlanan çocuklar 
ekibimizle birlikte deneyleri kendileri deneyimliyorlar.

ÇILGIN DENEY
10 - 100 Kişi
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