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BUTİK ATÖLYELER



HAKKIMIZDA
VİZYONUMUZ: Sürekli gelişen ve fark yaratan gelişim yöntemleri kullanarak, başarılı ve mutlu organizasyonlar/çalışanlar 
yaratmak.

MİSYONUMUZ: Çalışanların hayatını kolaylaştıracak farklı bakış açıları kazandırmak, yüksek takım ruhuyla 
şirketlerinize daha fazla değer katabilmelerini sağlamak.

Gücünü deneyiminden ve sizlerle olan güçlü iş birliğinden alan P4 Training, 20 yıllık kurumsal tecrübesini son 5 yılda 
sektör tecrübesine dönüştürerek, büyük ve önemli işlere imzasını atmıştır. P4 Training, bir DNYM kuruluşudur.

Ekiplerinizin motivasyonlarını yükseltmek, gelişimlerini sağlamak, iletişimlerini güçlendirmek ve iş hayatındaki 
sorunlarını eğlenceli oyun ve eğitimlerle deneyimleterek daha verimli, daha güçlü ve bağlılığı yüksek ekip-
ler kurmanıza yardımcı olmak hedefiyle ilerliyoruz.Outdoor ve Indoor olarak gerçekleştirdiğimiz “yaşayarak 
öğrenme” aktivitelerimiz ile takım olarak birlikte çözüm üretilen, katılımcıların  seyirci ya da dinleyici değil 
aktif katılımcı oldukları, deneme/yanılma ve paylaşma fırsatları buldukları deneyimler yaşatıyoruz. Size özel 
dizayn edilmiş takım çalışması eğitimlerine entegre ettiğimiz 4P metodolojisiyle (PLAY-PERFORM-PRO-
DUCE-PRACTICE) ekiplerinizin şirket kültürünüzü keyifle içselleştirmelerine destek oluyoruz. 

4P METODOLOJİSİ

PLAY: Çalışanlarınızın iş hayatında yaşadıklarını, sorunlarını, eğlenceli ve öğretici oyunlarla 
gözler önüne sermelerine ve yaşadıkları farkındalık sonrasında daha verimli ve daha güçlü ekipler 
kurmalarına yardımcı oluyoruz.

PRACTICE: Aktivitelerimiz ve eğitimlerimizle gerçekleştirdiğimiz “simülasyonun”, gerçek iş 
hayatlarında nasıl etkisi olduğunu ve nasıl doğru adımlarla yürüyebileceklerini “yaşayarak 
öğrenme” deneyimiyle gösteriyoruz.

PRODUCE: Ekiplerinizin takım ruhuyla birlikte hayatlarını kolaylaştıracak farklı bakış 
açıları kazanmalarına ve yaratıcılıklarını en üst seviyede ortaya çıkarmalarına yardımcı 
oluyoruz.

PERFORM: Çalışanlarınızın hem bireysel hem de ekip olarak yaptıkları çalışmalarda 
öz güvenlerini ortaya çıkarmalarına, ekip olarak da birbirlerine güvenerek ekip sin-
erjisi yakalamalarına yardımcı oluyoruz.
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BUTİK ATÖLYELER



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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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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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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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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Yaratıcılığınızı Ebru sanatı ile birleştirmeye ne dersiniz? 

 
Ebru sanatını fular veya mendille buluşturduğumuz bu atölyede, 

moderatör eşliğinde yeni teknikler öğreneceksiniz. Sonrasında ise 
ipek kumaştan fular veya mendillere yapacağınız yaratıcı görseller 

ile kendi fular veya mendillerinize renk vereceksiniz.  

EBRU ATÖLYESİ

2 - 3 Saat

10 - 100 Kişi
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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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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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Artık kuşların da rengarenk evleri olacak ve onları sizler 
tasarlayacaksınız.  

 
Kuş evlerini istediğiniz şekilde boyayıp bahçedeki yerlerine hazır 

hale getireceksiniz. 

RENKLİ KUŞ EVLERİ

1 Saat

10 - 100 Kişi
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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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ŞARAP TADIM
ATÖLYESİ

1 - 2 Saat

5 - 50 Kişi

Katılımcılar bu atölye ile şarabı keşfedecek ve sevecekler.  

 
Şarap menüsünü  tanımak, bilmek ve keyifle içmek için ihtiyacınız 

olan tüm temel şarap bilgilerini bu atölyede bulacaksınız.  
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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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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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Ebru sanatı artık insan vücudunda yapılabiliyor!  

 Kitreyle yoğunlaştırılmış su üstünde, özel hazırlanmış boyalarla 
oluşturulan desenlerin kâğıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan 

bir süsleme sanatı Ebru. Fırça ve boyaları özel olan bu sanatla 
ortaya, özellikle de desen sevenler için olağanüstü görüntüler çıkar.  

 İşte bu muhteşem sanatı vücudunuzla ölümsüzleştiriyoruz. 

BODY MARBLING

2- 3 Saat

250 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.

RİTM WORKSHOP

1- 2 Saat

10 - 100 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 SÜSLEME

1- 2 Saat

10 - 100 Kişi
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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Kendi el yapımınız, %100 doğal sabunları yapmayı kim 
istemez?

 Bu atölye ile sabun hakkında bilmediklerinizi öğrenecek, sabun 
yapmayı uygulamalarla deneyimleyecek ve farklı esanslarla 

harika ve doğal sabunlarınızı yapacaksınız.

 Doğal sabunun büyülü dünyasına girmeye hazır mısınız?

SABUN ATÖLYESİ

1- 2 Saat

10 - 30 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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Kurumsal Kahkaha ile hedeflenen,  çalışanların streslerini 
azaltmak, motivasyon ve enerjilerini yükseltmek, takım 

ruhunu pekiştirmek ve  performanslarına katkı sağlamaktır.  

 Bol kahkaha ve yoga nefes egzersizlerleri ile beyne bolca oksijen 
ve mutluluk hormon yollamak sizin elinizde… 

KAHKAHA YOGASI

1 Saat

10 - 100 Kişi
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Cam, nefeslerinizde ve ellerinizde hayat buluyor.

 Cam Atölyesi’nde geleneksel yöntemlerle boncuk yapmak ve 
üfleme tekniği ile Rüzgar çanı yapmak gibi eşsiz deneyimlere 

sahip olacaksınız.

 Yapılan boncuklar kolye, bileklik veya anahtarlık olarak hediye 
edilecek, Rüzgar Çanı ise evinizde en güzel yeri süsleyecek. Yaptıklarınız 

ister size bir anı isterseniz de sevdiklerinize güzel bir hediye olacak.

CAMDAN HİKAYELER

-

10 - 1000 Kişi
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