


Dikkate değer bir 
başarı elde etmek 
ancak ekip işidir.

- St eve Job s
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En etkin öğrenme yolu 
konuya odaklanıp, kendi 
deneyimleri sonucunda 
yaşayarak öğrenme yolu 

ile oluşur.

Gerçekleştirilen ihtiyaç 
analizi doğrultusunda 

ekip dinamiklerini artırıcı 
program alternatifleri 

belirlenmektedir.

“Yaşayarak öğrenme” 
felsefesine dayalı, ekip 

dinamiklerini artırıcı 
uygulamalardır.

Konfor alanından çıkarak, iş 
hayatında oluşan bariyerleri 

yıkabilmek için 
uygulamaların doğal 

ortamlarda 

gerçekleştirilmesi etkinliği 
artırmaktadır. 

Yaş, cinsiyet, fizik,  
kondisyon gibi faktörler 
asla engel değildir. Ekip 
profiline göre, sınırlarını 

zorlaması için gerekli ortam 
yaratılır.

Hava şartlarına göre 
sunulan kapalı veya açık 

alan çözümleriyle yılın her 
mevsim faaliyetler 

sürdürülebilir. Bahar ve 
sonbahar ayları ise en çok 
tercih edilen dönemlerdir.
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”Yaşayarak Öğrenme”
uygulamaları nedir, 

niçin gereklidir, 

nasıl uygulanır,

nerelerde gerçekleştirilebilir, 

ne zaman yapılır, 

kimler katılabilir? 



Ekibinize özel gerçekleştirebileceğimiz İhtiyaç Analizi sonrası en uygun alternatifleri birlikte belirlemekteyiz.

6.1.Mahkum Çıkmazı
6.2.Hava Yastığı
6.3.Spagetti Kulesi

6.4.Pazar Savaşları
6.5 Domino Etkisi

2.1.Survivor/Macera Günü
2.2.Hazine Avı
2.3.İz Peşinde
2.4.CSI/Olay Yeri İnceleme
2.5.Olimpiyat Ateşi
2.6.Kale Kuşatma
2.7.Panayır Aktiviteleri

1.1.Hep Birlikte Başarırız
1.2.Ekiplerin 5 Temel Başarısı
1.3.Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı
1.4.Ortak Dil Ortak Hedef
1.5.En Son Kaça Olur?
1.6.İçimizdeki Lider

M ACERALARI

5.1.Treasure Hunt
5.2.Büyük Av
5.3.İpucu Peşinde
5.4.Keşif Günü

4.1.Film Atölyesi
4.2.Ritim Atölyesi
4.3.Resim Atölyesi
4.4.Mojito Atölyesi
4.5.Sağlıklı Yaşam Atölyesi
4.6.Mozaik Atölyesi
4.7.Kukla/Maket Atölyesi

YARATICI PROJE

3.1.F1 Atölyesi
3.2.Dragon Boat Cup

3.3.İstikbal Göklerde/Model Uçak
3.4.Yaralı Kurtarma

3.5.Lego Teknik

3.6.Evim Evim, Güzel Evim

3.7.İglo Köy



Yüksek Performanslı Ekip olma yolunda atacağınız en büyük adım bu olacak.

8.1.İlk Bisiklet

8.2.Uzat Elini

9.1.Okullar Doğada
9.2.Outdoor Doğum Günleri

11.1.Outdoor Lansman

11.2.Outdoor Roadshow

YELKEN PROGRAM LARI

7.1.Dalgaları Aşmak
7.2.Rotayı Tutmak

12.1.Doğada Yaşam & Kampçılık
12.2.Doğa Sporları Kulübü

10.1.Keynote Konuşmalar
10.2.Bilinçli Farkındalık
10.3.İletişim Kurma Sanatı
10.4.Stresle Dans Etmek
10.5.Cinsiyet Eşitliği
10.6.Bir Hikayen Olsun
10.7.Mükemmel Değil, Organik Ebeveynlik
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Uygulamaların kurumsal hayatla 
bağdaştırıcı geri bildirim 
seanslarıyla harmanlandığı gün 
kurgularında alanında uzman 
kolaylaştırıcılar eşliğinde 
aktiviteler sunulmaktadır. Talep 
doğrultusunda bireysel gözlem 
raporlarıyla desteklenebilmektedir.



12-140 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

4-8 Saat

Ekipler gün başında 
kararlaştıracakları başarı 

yüzdesini yakalama amaçlı 
katılacakları aktivitelerde her 

seferinde farklı bir ekiple 
eşleşerek etkileşimli 

çalışmaktadır.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Etkili İletişim, 
Liderlik, Stratejik Planlama, Baskı 

Altında Motivasyon, Farkındalık 
Yaratma, Güven, Çatışma 
Yönetimi, Bağlılık, Hesap 

Sorabilirlik, Sonuç Odaklılık
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6-140 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

6-8 Saat

Patrick Lencioni’nin Ekiplerin 5 

Temel Aksaklığı modülünden yola 
çıkılarak etkili bir ekip olma 
yolundaki 5 temel basamak 5 

aktivite ile birleştirilerek sunulur. 
Her aktiviteden sonra ilgili değer 
üzerine değerlendirme seansları 
gerçekleştirilmektedir.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Güven, Çatışma 
Yönetimi, Bağlılık, Sorumluluk, 
Sonuç Odaklılık



8-120 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

8-16 Saat

Stephen Covey’in Etkili İnsanların 7 
Alışkanlığı kitabından uyarlanan eğitim 
modülü Franklin Covey Türkiye çözüm 

ortaklığı ile sunulmaktadır. Kişinin kendine 
yatırım yapması, ilişkilerindeki gelişimi 

sağlayacak becerileri kazanmasına 
odaklanması ve tüm bu sürece destek 

olacak güç ve beceriyle oluşturulan döngü 
üzerine kurulu modülü çerçeveleyen 7 

alışkanlık, 7 uygulama ile birlikte 
sunulmaktadır. 

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, Sonuç Odaklılık, 
Sorumluluk Alma, Öncelik-Önemlilik 

Dengesi, Ortak Fayda, Sürekli Gelişim, 
Etkili ve Yaratıcı İş Birliği

1.3
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12-500 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

2-6 Saat

1.4

ORTAK HEDEF

Ekiplerin ancak entegre çalışarak 
kurabilecekleri bir sistem 

bulunmaktadır. 3 alt ekibe ayrılan 
katılımcılar. Yükleyici-Atıcı-Tutucu 

olmak üzere birbiriyle bağlantılı 
sistemler kurarlar. Benim işim-Senin 

işin söylemini tam anlamıyla ortadan 
kaldıran, ortak dil-ortak hedef temalı 
yaratıcı bir çalışmadır.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Ortak Akıl, Etkili 
İletişim, Liderlik, Stratejik Planlama, 
Güven, Çatışma Yönetimi, Bağlılık, 
Hesap Sorabilirlik, Sonuç Odaklılık



5-30 Kişi

SAYI

Outdoor

8 Saat OLUR?

Satış becerilerinizi ortaya çıkartma 
zamanı. Ekip harcırahınızla toptancı 
halinde yapacağınız alışveriş sonrası 
semt pazarında sizi bekleyen Pazar 

tezgahına ulaşacak, sonrasında sıcak 
satış deneyimiyle maksimum karlılığı 

yakalamaya çalışacaksınız. 

EKİP KAZANIMLARI

Satış Teknikleri, Pazarlama 
Becerileri, Etkili İletişim, Ekip 

Çalışması, İkna Yeteneği, Rekabet, 
Motivasyon ve Eğlence
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4-10 Kişi

Indoor

MEKAN

3-6 Saat

Profesyonel tırmanış eğitmenleri 
eşliğinde Liderlik becerilerini Tırmanış 
sporuyla birleştirecek bir deneyim 
sunulmaktadır. 

Türkiye’nin en büyük tırmanış salonu: 
DuvarX ile birlikte hazırlanan Liderlik 
modülünde sıra dışı bir deneyimle 
performans odaklı liderlik adımlarını 
yaşayarak öğrenebilirsiniz.   

EKİP KAZANIMLARI

Liderlik, Güven, Ekip içi İletişim, Empati, 
Planlama



Motivasyon, eğlence ve aidiyet 
değerlerinin ön plana 

çıkartıldığı ekip çalışması 
temelli aktivitelerde ekipleri 

farkındalığı yüksek anlar 
beklemektedir.

Survivor’dan Hazine Avı’na, 

Olay Yeri İnceleme’den, Şirket 
Olimpiyatlarına kadar çok 
sayıda aktivite alternatifi 

sunulmaktadır.
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8-800 Kişi

Outdoor

3-7 Saat
SURVIVOR /  

Bugün ihtiyaç duyacağınız en 
önemli kriter iyi bir ekip olacak. 
Alışılagelmiş bireysel Survivor

yarışlarından farklı olarak her 
etapta ekip halinde hareket 

edeceksiniz.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, 
Farkındalık Yaratma, Motivasyon 
ve Eğlence



8-160 Kişi

Outdoor

MEKAN

4-8 Saat

Kayıp Hazine sandığının peşinde 
heyecanlı bir serüven sizi bekliyor. 

Sandığın haritasına ulaşmak için 
çeşitli aktivitelerde ip uçları 
toplayacak, zorlu görevlerle 

karşılaşıp, ekip dinamiklerinizin 
sınırlarını zorlayacaksınız.

Sandığa ulaşmayı başaran  ekipleri 
finalde bekleyen bir de sürpriz var 

elbette.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, 
Farkındalık Yaratma, Motivasyon ve 

Eğlence

2.2



6-160 Kişi

SAYI

Outdoor

MEKAN

4-8 Saat

Zamanınız kısıtlı; bulunduğunuz mekan 
içerisinde gizlenmiş bombayı bulmalı ve 
sistemini durdurmalısınız. Sizden önce 
alanda bulunan  ekipten geriye kalan ip 
uçlarını ve elinizdeki uydu fotoğraflarını 
birleştirdiğinizde bombaya ulaşacak ve  
günü kurtaracaksınız. Göreviniz sırasında 
size yardımcı olacak bilgisayar programı 
aracılığı ile yönlendirileceğiniz zorlu 
görevleri yerine getirmek için iyi bir ekibe 
ihtiyacınız olacak.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, 
Planlama, Adrenalin, Motivasyon ve 
Eğlence
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5-70 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

2-2.5 Saat

Olay mahalli sizi bekliyor. İp uçlarını 
keşfetmeye hazır olun. 

Uv ışıkla gizli notları bulup, bulmacaları 
çözecek; parmak izi tozuyla suçluların parmak 

izlerini bulacak, metal dedektörünüzle
arazide gizli bombalara ulaşacaksınız. 

Olay yeri inceleme tulumları ve ekipman 
çantanızla siz ip uçlarını topladıkça çember 

daralacak, cevap bekleyen sorunlar sayenizde 
çözümlenecektir.

EKİP KAZANIMLARI

Problem çözme, Ekip Çalışması, Liderlik, 
İletişim, Farkındalık Yaratma, Motivasyon ve 

Eğlence

2.4

CSI /  
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8-200 Kişi

Outdoor

2-3 Saat

Olimpiyat meşalesi bu kez sizin için 
yanacak.

Ekiplerinizi kurun ve sahaya çıkmaya hazır 
olun. Basketbol, futbol, voleybol, koşu, 
okçuluk, tırmanma v.b. oyunlarla 

birbirleriyle eşleşen ekipler kıyasıya 
rekabet edecekler ve finale çıkarak 
madalyaları kazanmaya çalışacaktır.

Uygulama “Orman, Plaj veya Kış 
Olimpiyatları” konseptinde 
sunulabilmektedir.

EKİP KAZANIMLARI

Rekabet azmi, Ekip Çalışması, Liderlik,

İletişim, Motivasyon ve Eğlence



10-250 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

1-2 Saat

Hızlı kurulumu ve indoor-outdoor
uygulanabilirliğiyle klasikleşmiş 

Paintball uygulamalarına yeni bir bakış 
açısı getiren Nerf Arena, “Kale 

Kuşatma” kurgusu ile sizleri bekliyor.

Kale Saldırı ve Kale Savunma şeklinde 2 
ekibe ayrılan ekip üyeleri sünger 

fırlatan ekipmanları kullanarak 
birbirleriyle mücadele etmektedirler. 

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, 
Farkındalık Yaratma, Motivasyon                

ve Eğlence

2.6



6-120 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

MEKAN

1-4 Saat

Panayır aktiviteleriyle 
hareketlenmek isterseniz Panayır 
Yeri sizin için kurulacak.

Denge oyunları, balon savaşları, 
atış becerileri gününüzü 
renklendirebilir.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Eğlence, 
Motivasyon, Rekabet Azmi
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YARATICI 

PROJE

Hep birlikte çözüme 
ulaştırılması amaçlanan 
birbirinden yaratıcı proje 
aktivitelerinde sürecin her 
anında ekipler entegre 
çalışarak sonuç odaklı 
hareket ederler.



6-140 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

2-4 Saat

İşinin ustalarını pistte görme zamanı.

Direksiyon ve fren sistemi eşliğinde çift 
sürücülü, çelik konstrüksiyon gövdeye 
sahip arabanızı ekip arkadaşlarınızla 
birlikte meydana getirecek, sonrasında 
pistlerde yarışmanın heyecanını 
yaşayacaksınız.

Dış Mekanların yanı sıra iç   mekanlarda 
da rahatlıkla  uygulanabilen “Model 
Araba”    aktivitesi aradığınız ekip 
ruhunu size fazlasıyla yaşatacaktır.   

EKİP KAZANIMLARI

Yaratıcılık, Ekip Çalışması, Liderlik, 
İletişim, Farkındalık Yaratma, Motivasyon 
ve Eğlence
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6-200 Kişi

Outdoor

MEKAN

1.5-3 Saat

Bu sefer ıssız bir adadan kurtulmak için 3 
şeyden daha fazlasına ihtiyacınız olacak.

Ekibinizle birlikte dev toplar, ağlar, kalas, 
kütük, ip v.b. ekipmanları kullanarak kendi 

salınızı yapacak, süsleyecek ve davullar 
eşliğinde ister yarışacak, isterseniz ortak bir 

hedef için kürek çekeceksiniz.

Ekip performansınızı sergileyebilmeniz adına 
kaçırılmayacak bir yaz aktivitesi arıyorsanız, 

Sal yapımı sizin için ideal olacaktır.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, Farkındalık 
Yaratma, Planlama, Motivasyon ve Eğlence



5-300 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

2-3 Saat

Yeni dönem şirket mesajlarımızı gök 
yüzüne gönderiyoruz.

Tüm yaratıcılığımızla ortaya 
çıkartacağımız dev model 
uçaklarımızı havalandıracağız.

Verilen ekipmanları kullanarak 
meydana getireceğimiz uçağımızı en 
uzun sürede en uzak mesafeye 
göndermek amacımız.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, 
Farkındalık Yaratma, Motivasyon ve 
Eğlence

3.3
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12-80 Kişi

Outdoor

MEKAN

1.5-2 Saat
YARALI 

KURTARM A

Ekip olarak geçirdiğimiz rafting 
kazasında yaralanan ekip üyemizi 

kurtarma zamanı.

İkiye bölünmüş, iletişimi sınırlı 
ekip üyeleri verilen sürede 

yaralıyı kurtarmaya çalışacaktır. 

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, 
Farkındalık Yaratma, 

Koordinasyon, Planlama, 

Motivasyon ve Eğlence

3.4



6-60 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

2.5 Saat

Çocukluğumuzun Legolarının 
harekete geçmiş hali olan Lego 
Teknik ekipmanlarını kullanarak
ekiplerin birbirleriyle koordineli 
çalışacak bir proje meydana 
getirmesi hedeflenmektedir.

Check Point noktalarına 
ulaştırılması hedeflenen 
topumuzun yol arkadaşları 
hareketli lego parçaları olacak.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, 
İletişim, Koordinasyon, 
Motivasyon ve Eğlence
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15-300 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

2-3 Saat

28

Ekibinizle birlikte, hayal ettiğiniz pembe 
panjurlu evinizi yapmanın vakti geldi. 

Verilen kırtasiye kitlerini kullanarak tüm 
katılımcıların da içerisine girebileceği 

evinizi yaratacaksınız. 

Yaratıcılık sınırlarınızı zorlayacağınız 
uygulama sonunda en güzel evleri 

bekleyen bir de sürpriz var elbette.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, 
Farkındalık Yaratma, Motivasyon ve 

Eğlence
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8-150 Kişi

Outdoor

MEKAN

2-3 Saat

Karlara doyacağınız bir kış 
aktivitesi arıyorsanız hep birlikte 
İglo köyümüzü kurabiliriz.

Kazma-kürek ve doğru 
planlamayla ekip olarak İglo
köyümüzü yaratma zamanı.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, 
Farkındalık Yaratma, Motivasyon 
ve Eğlence

3.7



İşinin ehli ustaların el 
vereceği atölyelerde 
kurumunuzun kısa filmini 
çekmek, ritmin coşkusunu 
yaşamak, renklerin paletinde 
dolaşmak veya keyifli 
kokteyllerin formülünü 
keşfetmek sizlerin ellerinde.



6-200 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

MEKAN

4-8 SaatKendi filminizi çekmeye hazır mısınız?

Kuruma özgün sunulan içerikler doğrultusunda 
ekipler yaratıcılıklarını ortaya koyarak 
senaryo ve çekim planlarını hazırlayıp kamera 
karşısına geçerler.

Verilen teknik ekipman desteğiyle sahne ve 
kostüm tasarımlarını yapabilir, kamera 
arkasında ya da önünde olmayı tercih 
edebilirsiniz. 

Performansı yüksek olan ekipleri finaldeki 
Oscar töreninde, günün hatırası Oscar 
heykelleri beklemektedir.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Yaratıcılık, Planlama, Problem 
Çözme, Liderlik, İletişim, Motivasyon ve 
Eğlence
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10-500 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

1-2.5 Saat

Tek ses, tek vücut olmanızı sağlayacak 
eğlenceli bir çalışma: Ritim Atölyesi

“Ortak Dil – Ortak Hedef” çerçevesinde 
ne kadar uyumlu bir ekip olduğunuzu 

göreceksiniz.

Toplantılarınızı renklendirmek ve  
farkındalık yaratmak adına, alanında 
profesyonel ritim  ustaları eşliğinde 

gerçekleştirilen uygulamalarda siz de 
yerinizi alabilirsiniz.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Ortak Dil Ortak Hedef, 
Motivasyon ve Eğlence

4 .2
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10-250 Kişi

Indoor-Outdoor

2.5 Saat

Renklerin dünyası size kapılarını 
açıyor. 

Rengarenk boyalar, fırça ve tuvaller 
eşliğinde kurulu resim atölyemizde 
hayal gücünüzü yansıtacağınız 
çalışmaların üzerine aktarılacak 
sürpriz çizimler bir araya 
getirildiğinde ortaya çıkan büyük 
resme inanamayacaksınız.  

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Yaratıcılık,  İletişim, 
Motivasyon ve Eğlence



8-120 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

1 Saat

Usta barmenler eşliğinde 
gerçekleştirilen workshop 

uygulamasında sadece kendi 
Mojitonuzu yudumlamak ile 

kalmayacak aynı zamanda 
atölyede diğer ekip arkadaşlarınız 

ile de birlikte çalışacaksınız.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Yardımlaşma, 
Motivasyon ve Eğlence

4 .4



8-16 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

MEKAN

30-45dk.

4 .5

Sağlıklı ve harika lezzetler yapmamıza olanak

sağlayan diyet seçimlerimizi kolaylaştıracak

bilgi ve tavsiyeler edinebileceğimiz atölye 

kapsamında ulaşılabilir beslenme önerileriyle

sürdürülebilir sağlıklı beslenmeyi

öğreneceğiz.

Yemeğin tadını çıkararak,daha az ye!

Seçimlerini değiştirerek sağlığını iyileştir.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Yardımlaşma, Stres Azaltma, 
Değişim, Arınma, Güçlü Bağışıklık,  
Motivasyon, Eğlence, 
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20-300 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

½-2 Saat

Parçaları birleştirerek büyük 
resmin bir parçası oluyoruz.

Dilerseniz hazır parça mozaikleri 
kullanabilir veya kendi 

parçalarınızı yaratarak dilediğiniz 
kurum görselini ortaya 

çıkarabilirsiniz.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Yardımlaşma, 
İletişim, Eğlence ve Motivasyon

4 .6
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5-250 Kişi

Indoor-Outdoor

1-3 Saat
KUKLA/ M AKET 

Geri dönüşüm 
materyallerinden veya hazır 
maket kitlerinden 

yararlanarak yaratıcılığınızı 
ortaya çıkartmak bu atölyede 
mümkün.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Yaratıcılık,  
İletişim, Motivasyon ve 
Eğlence



M ACERALARI

Şehrin kültür varlıklarını keşfetmeye 
hazır mısınız? 

Harita ve pusula eşliğinde 
keşfedilecek görev noktalarında 
karşılaşılacak sorular tarihin 
derinliklerine bir yolculuk  sunacak. 

Tarihi Yarımada, Prens Adaları, 
İstanbul Boğazı, Antalya, Safranbolu, 
Mardin, Eskişehir, Denizli veya 
Çanakkale başta olmak üzere pek çok 
şehirde macera sizi bekliyor.



5-300 Kişi

SAYI

Outdoor

1-5 SaatTarihi yarımada da heyecanlı, macera dolu bir 
gün karşınızda. 

Doğru kişi ve mekanlara ulaşarak ip uçlarını 
toplayacak, topladığınız ip uçları ile hazineye 
biraz daha yaklaşacaksınız. 

Kapalıçarşı’nın karışık sokaklarında ekibinize 
sahip çıkmalı; harita-pusulanız ile hareket 
etmelisiniz. Tarihi doku içerisinde yerine 
getirdiğiniz görevler sizleri başarıya 
ulaştıracaktır.

*Uygulamanın İstanbul’da Prens Adaları veya 
Taksim-Pera’da ya da farklı şehirlerdeki kültür 
noktalarında gerçekleştirilmesi de mümkündür.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, Karar Verme, 
Problem Çözme, Risk Alma, Planlama, Eğlence

5.1
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İstanbul kazan, siz kepçe; elinizdeki ip 
uçlarının peşinde yoğun tempolu bir 
geçirmek, İstanbul’u farklı bir gözle 

keşfetmek istiyorsanız “Büyük Av” tam size 
göre bir program. 

Boğazdan ekibinizi alacak bir motoryat
Ortaköy, Çengelköy, Rumeli Hisarı, Anadolu 

Hisarı gibi noktalara uğrayacak ve soru 
zarflarından çıkan görevleri yerine 

getirmeniz için kısa süreli zaman 
tanıyacaktır. 

Sakın geç kalmayın; teknenizi kaçırmayın.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, Karar 
Verme, Problem Çözme, Risk Alma, 

Planlama, Rekabet, Motivasyon ve Eğlence

5-50 Kişi

Outdoor

MEKAN

3-4 Saat



5-300 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

1-2 Saat

Bulunduğunuz oteli toplantı salonu 
dışında ne kadar tanıyorsunuz?

Bilmediğiniz yönleri ve alanlarıyla 
hep birlikte keşfetmeye 
hazırlanabilirsiniz.

Harita-pusulanızla sizi bekleyen ip 
uçlarını keşfederek finalde sizi 
bekleyen sürprize ulaşabilirsiniz.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, 
Karar Verme, Problem Çözme, Risk 
Alma, Planlama, Rekabet, 
Motivasyon ve Eğlence
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Bulunduğunuz bölge yakınlarındaki 
müze ören yeri veya eski kent alanlarını 

sıra dışı bir kurgu ile deneyimlemek 
ister misiniz?

Bölge haritası üzerinde işaretli 
noktalara verilen ip uçları yardımıyla 

ulaşarak görev kitapçığınızda yer alan 
kültür sorularını cevaplamak ve 

başarıya ulaşmak ekip performansınıza 
bağlı olacak.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, Karar 
Verme, Strateji Belirleme, Problem 

Çözme, Risk Alma, Planlama, Rekabet, 
Motivasyon ve Eğlence

5.4

5-150 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

2-4 Saat



TOPLANTI ARASI

Yoğun geçen toplantılarınıza kısa bir 
ara vererek enerjiyi yükseltmek ister 
misiniz?

Her biri maksimum 1 saatlik süreye 
sahip, toplantı düzenini bozmayacak 
pratiklikte kurulum imkanı sağlayan 
aktivite kitleriyle ekip çalışması, 
etkili iletişim, ikna, ekip uyumu ve 
yaratıcı fikirler kapınızda.  
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20-250 Kişi

Indoor-Outdoor

½-2 Saat

Mizansende göz altına alınan 2 suçlu 
grubu bulunmaktadır. 

Çapraz sorguda gruplar verdikleri 
cevaplar doğrultusunda ya özgür kalırlar 
ya da hapse girerler.

Her karar beraberinde farklı bir sonuç 
getirmektedir. Sistem içerisinde o sistemi 
meydana getiren tüm oluşumlar sadece 
kendileri için en iyi olanı hedeflerlerse 
sonuç ne olur?

EKİP KAZANIMLARI

İletişim, Ortak Akıl, Empati, Toplam 
Fayda, Verimlilik



4-250 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

1-2 Saat

Ekip üyeleri kendilerine verilen 
çiğ yumurtanın 8m. yukardan 

atıldığında kırılmamasını 
amaçlamaktadır. 

Ellerinde bulunan kit yardımıyla 
yaratacakları düzenekle heyecanlı 

test atışlarına geçilir.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip çalışması, iletişim, 
yaratıcılık, riskleri 

değerlendirme, sadelik



3-250 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

1 Saat

Spagetti çubuklarından oluşacak 
kulenizi en çok ne kadar yükseğe 
çıkartabilirsiniz?

Doğru planlama ve karar almayla 
cevabını hep birlikte bulabiliriz.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, İletişim, Planlama, 
Sonuç Odaklılık, Riskleri 
Değerlendirme

6.3
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5-25 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

2- 4 Saat
PAZAR 

Yapılacak yatırımlar sonucunda en 
fazla pazar değerine [ Pd ] sahip 
ekipler arasında yer alabilirsiniz.

“Karar Verme“ sistemleri üzerine 
kurulu iş hayatının tüm yönleriyle 

yansıtıldığı boardgame

uygulamasında ihtiyacınız olmayan 
tek unsur şans olacak.

EKİP KAZANIMLARI

Etkili İletişim, Planlama, Karar Alma, 
Riskleri Değerlendirme

6.4

5-25 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

2- 4 Saat

PAZAR 

Yapılacak yatırımlar sonucunda en 
fazla pazar değerine [ Pd ] sahip 
ekipler arasında yer alabilirsiniz.

“Karar Verme“ sistemleri üzerine 
kurulu iş hayatının tüm yönleriyle 

yansıtıldığı boardgame
uygulamasında ihtiyacınız olmayan 

tek unsur şans olacak.

EKİP KAZANIMLARI

Etkili İletişim, Planlama, Karar 
Alma, Riskleri Değerlendirme
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3-250 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

1/2 - 1 Saat

Biraz dikkat, biraz sabır; iş birliği 
ile harmanlandığında ortaya harika 
sonuçlar çıkartabilir.

Alt ekipler halinde birbirine entegre 

kuracağınız taş dizilimleri finalde 
görsel bir şölene dönüşecek.

Kurum logonuzdan, kurumsal 

değerlerinize kadar pek çok mesajı 
vurgulamak elinizde.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, İletişim, Planlama, 
Sonuç Odaklılık, Riskleri 
Değerlendirme



YELKEN 

PROGRAM LARI

Kurumumuzla yelkenlimizi 

özdeşleştirerek hep birlikte dalgaları 
aşacağımız bir gün karşımızda.

Tecrübeli kaptanlar koordinasyonunda 
alacağımız rollerde sınırlarımızı 
zorlayacağız.

Deniz kokusu sizleri bekliyor.
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4-250 Kişi

Outdoor

4-8 Saat
DALGALARI 

Bu yelkenlide mürettebat sizsiniz. Artık 
şirketimiz; yelkenlimiz. 

Kurumsal hayatta olduğu gibi karşımıza 
çıkan zorlukları ekip olarak aşarak 
yelkenlimizi hedefine ulaştırmamız gerekli. 

Max.10 kişi kapasiteli yelkenliler ile 
alanında uzman danışmanlar ile sıra dışı bir 
gün  karşınızda. 

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, Ortak Dil 
Ortak Hedef, Farkındalık Yaratma, Baskı 
Altında Motivasyon ve Eğlence



12-140 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

4-8 Saat

….

EKİP KAZANIMLARI

…

7.2

4-250 Kişi

SAYI

Outdoor

MEKAN

4-8 Saat ROTAYI TUTM AK

Hedefiniz: Rotayı Tutmak. 

Uygulamada günün ilk yarısında rota 
üzerinde işaretli gps noktalarına 

ulaşarak ilerlemek  gerekirken ikinci 
yarısındaysa vardığımız ada üzerinde 
Dağ Bisikletlerini kullanarak Harita-

Pusula destekli Orienteering
parkurlarında başarıya ulaşmaktır 

esastır.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, 
Ortak Dil Ortak Hedef, Farkındalık 

Yaratma, Baskı Altında Motivasyon ve 
Eğlence
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SOSYAL 

SORUM LULUK

Daha aydınlık bir gelecek için 
STK’larla birlikte hazırlanmış ekip 
ruhunu barındıran sosyal 
sorumluluk aktivitelerine hayat 

veriyoruz.

Ekipler halinde üretilecek 
projelerin çıktıları da ihtiyaç 
sahiplerine hayat verecek. 



5-250 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

1-2 Saat

Her çocuğun hayalini kurduğu “İlk 
bisikleti”  ekip olarak demonte
halinden bir araya getiriyor ve 
STK’lar aracılığıyla ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıyoruz.

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, İletişim, Empati, 
Aidiyet, Motivasyon
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5-250 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

1-1.5 Saat

Yürüme engelli kişilerin 
ihtiyaç duydukları tekerlekli 

sandalyeleri, hep birlikte 

monte ederek ihtiyaç 
sahipleriyle buluşturuyoruz

EKİP KAZANIMLARI

Ekip Çalışması, İletişim, Empati, 
Aidiyet, Motivasyon



5-15 yaş arası gençlik gruplarına yönelik düzenlenen
yaşayarak öğrenme uygulamalarında katılımcılar kendi

yaş gruplarıyla birlikte hedeflerini zorlarlar.
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15-500 Kişi

Outdoor

2-6 Saat

Yaşayarak öğrenme alanında öne çıkan 
kurgusuyla 5-15 yaş arası okul gruplarına 
yönelik sunulan program ilk yılında 
Çanakkale’de 5 dönümlük orman arazisi 
içerisinde 30 farklı oyunla hizmete 
girmiştir.

Diğer illerde mobil hizmet yaklaşımıyla 
devam eden programda oyunların yanı sıra 
Doğada Yaşam & Kampçılık, Permakültür
Yaşam ve Geleceği Hayal Et / Bilim atölye 
alanları da yer almaktadır. 

EKİP KAZANIMLARI

Ekip çalışması, İletişim, Koordinasyon, 
Liderlik, Eğlence, Motivasyon



5-20 Kişi

Outdoor

MEKAN

1-3 Saat

Genç katılımcılar için uyarlanmış 
Yaşayarak Öğrenme prensiplerine 
dayalı uygulama içeriğinde güven 

artırıcı ve zihinsel engram oluşturucu 
takım oyunları bulunmaktadır.

Doğum günleri v.b. özel günlerde 
farkındalık yaratıcı etkisiyle 

hafızalarda unutulmaz anlar bırakır.  

EKİP KAZANIMLARI

Ekip çalışması, İletişim, Koordinasyon, 
Liderlik, Eğlence, Motivasyon

9.2



Motivasyon yükseltici keynote

konuşmaları, Bilinçli Farkındalık 
kampı ve Kişisel Ruhsal Öz Bakım 
seminerleri ile bakış açınızı 
değiştirerek sürdürülebilir 
mutluluğa adım atabilirsiniz.
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5-250 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

½-1 Saat
KEYNOTE

Sıra dışı mesleklere sahip 
konuşmacılardan motivasyon 
yükseltici, resme farklı bir açıdan 
bakmayı sağlayacak konuşmalar.

Her biri extreme sporlarla ilgilenen, 

sosyal ve iş hayatlarını bu yönde 
kurmuş ailenin yaramaz çocukları 
karşınızda.

EKİP KAZANIMLARI

Farklı bakış açıları kazanımı, 
motivasyon, bireysel farkındalık

10 .1



5-20 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

4-36 Saat

10 .2

Bilinçli Farkındalık, şimdiki ana yargısız ve 
açık olarak dikkatini vermek ve bu anda her 

ne meydana geliyorsa kabullenmektir.

Hem farkındalık hem de bilinçliliği içeren, 
kabul, yargısızlık ve şimdiki ana odaklanmayı 

temel alan derin bir farkındalık halidir.

Stres Azaltma Atölyelerinde, Etki-Tepki 
aralığınızı dış etkilere bağlı kalmadan nasıl 
açıp kontrol edebileceğinizi hem öğrenecek 

hem de pratik yaparak deneyimleyeceksiniz.

EKİP KAZANIMLARI

Odaklanma, Stres Azaltma, Bilinçli Farkındalık
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5-30 Kişi

Indoor-Outdoor

MEKAN

3 Saat

Bireylerin verimli iletişimi 
sağlayabilmeleri ve çıkabilecek 
sorunları çözümlemeleri, çeşitli 
iletişim tekniklerinin etkili 
kullanılmasıyla mümkündür. I ̇letis ̧im 
tekniklerinin doğru kullanıldığı 
ortamlarda performans artışı 
olmakta ve bireyler arası ilişkiler de 
daha sağlıklı kurulmaktadır. 

Uygulama Modeli: Sunum, Yaratıcı 
Drama, Tartışma 



5-30 Kişi

SAYI

Indoor-Outdoor

3 Saat

Stres nedir? Sağlıklı ve sağlıksız stres nedir? Stresli 
olunan durumlarda bireydeki fizyolojik ve 

psikolojik değişimler nelerdir? Strese yol açan 
çatışmalar ile başa çıkabilme, çözüm yollarını 

öğrenebilme ve etkili olarak kullanabilme önemli 
bir yaşam becerisidir. Bunun yanı sıra etkili 

çatışma çözme becerisi kazanmış birey, stresi de 
yönetebilecek ve hatta çatışma ortamında tarafsız 

üçüncü kişi olarak arabuluculuk görevini de 
üstlenecektir. 

Stres kaynakları, stresi artıran nedenler ve bu 
doğrultuda stres yönetimi, bireylerin farkındalık
kazanmaları ve yaşantılama yoluyla, stresle bas ̧

etme yollarını kullanabilmelerini hedeflemektedir. 

Uygulama Modeli: Sunum, Psikodrama, Sanat 
Terapi Yöntemleri, Tartışma 

10 .4
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5-30 Kişi

Indoor-Outdoor

3 Saat
Günümüzde cinsiyetler arası eşitsizlik; ekonomik 
ve siyasi hayata katılımdan, eğitime erişime kadar 
birçok alanda etkisini gösteriyor. Toplumun 
yarısını oluşturan kadınlar, ekonomik ve toplumsal 
hayatta ve karar alma mekanizmalarında 
yeterince yer almıyor. Oysa toplumsal cinsiyet 
eşitliği; ülkelerin kalkınması, insani gelişmenin 
sağlanması ve daha adil toplumların oluşması için 
en önemli unsurlardan biridir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişim 
uygulamaları yönünde desteklemek amacıyla 
hazırlanan bu eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğine
duyarlı bakış geliştirmek için bir yöntem,
değerlendirme formu ve örnekler sunmaktadır. 

Uygulama Modeli: Sunum, Tartıs ̧ma, Vaka 
Örnekleri 

10 .5



5-30 Kişi

Indoor-Outdoor

3 Saat OLSUN

İnsan kendini nasıl tanır? Kendini 
tanıyınca ne olur? Hayatında ne 

değişir? Programda, öncelikle 
kişilik, kendini tanıma ve 

gerçekleştirme kavramları ele 
alınıyor ve etkileyici biyografiler 

inceleniyor. Günün sonunda 
psikoterapötik bir kolaj 

çalışmasıyla kişinin kendi içine 
bakması için görüş alanının 
genişletilmesine çalışılıyor.

Uygulama Modeli: Sunum, Tartışma, 
Kolaj



5-30 Kişi

Indoor-Outdoor

3 Saat

Şirket çalışanlarının özel hayatlarında en önemli 
görevlerinden biri de ebeveynlik rolleridir. I ̇s ̧e
gelindiğinde akşam evde çözülmemiş bir problem 
gün boyu çalışanların kafasını kurcalar durur. İş 
arkadaşlarının öğlen yemeklerinde ortak konusu 
çocukları ve onların yetştirilme biçimleridir. 
Herkes birbirinden destek ve fikir almaya çalışır. 
Bu eğitim programı çalışanların çocukları ile 
ilgili psikososyal gelişim bilgilerini alabilecekleri 
anne-baba olarak kendi davranış biçimlerini fark 
edecekleri ve en uygun yaklaşım biçimlerini 
tanıyabilecekleri bir program olarak 
planlanmıştır.

Uygulama Modeli: Sunum, Yaratıcı Drama, 
Tartışma, Vaka Örnekleri 



LANSM AN VE 

ROADSHOW

Ürün veya pazarlama 
mesajlarınızın farkındalığı 

yüksek, sıra dışı çözümlerle 
hedef kitleyle ulaşabileceği 

platformlar yaratıyoruz.

Konfor alanının sınırlarında, 
unutulmaz anlar yaratmak 
adına extreme çözümlere 

ihtiyacınız varsa cevabı 
burada.
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10-3000 Kişi

Outdoor

1-8 Saat

Markanızın tanıtımını en verimli nasıl 
yapabilirsiniz? 

Heyecanı bol, farkındalık yaratıcı, etkisi 
uzun süre unutulmayacak macera dolu 
bir çözüme ne dersiniz? 

Doğanın güçlü duruşuyla, markanızı da 
güçlendirecek; ürün, marka ya da 
hizmetinize özel olarak tasarlayacağımız 
içerikler ile hedeflediğiniz tanıtıma sıra 
dışı bir şekilde ulaşacaksınız.

EKİP KAZANIMLARI

Farkındalık Yaratma, Kalıcılık Etkisi,

Marka Bilinirliğini Artırmak, Hedef

kitleye ulaşmak.



10-1000 Kişi

Outdoor

MEKAN

1-10 Saat

Pazarlama mesajınızı etkisi en 
kalıcı biçimde verebilmek adına 

doğa sporlarında uzman 
ekibimizle  her türlü arazi 

aracının test sürüşü, tanıtım, 
sosyal kulüp v.b. markalamasında 

yanınızdayız.

EKİP KAZANIMLARI

Farkındalık Yaratma, Kalıcılık 
Etkisi, Marka Bilinirliğini 

Artırmak, Hedef kitleye ulaşmak.



Sürdürülebilir çalışan motivasyonu ve 
aidiyeti adına hobi kulüplerinde çıtayı 
yükseltmeye hazır mısınız?  



5-100 Kişi

Indoor-Outdoor

4-8 Saat

Çalışan memnuniyeti ve kurumsal 
bağlılığı artırıcı hedeflere yönelik 
gerçekleştirilen Doğada Yaşam ve 
Kampçılık eğitimlerinde amacımız 
bireyleri konfor alanından dışarı 
çıkartıp doğal ortamlarında 
farkındalıklarını yükseltmektir.

Temel Kamp ve Doğal Yaşam 
çözümleri teorik ve pratik destekli 
gerçekleştirilmektedir.

EKİP KAZANIMLARI

Kurumsal aidiyet, bağlılık, bireysel 
farkındalık, eğlence, motivasyon

12.1



5-15 Kişi

Indoor-Outdoor

4-8 Saat

Yelken, Kaya Tırmanışı, Slackline, Tur 
Bisikleti v.b. extreme sporlarda alanında 
uzman eğitmenlerimiz eşliğinde program 

alternatifleri sunulmaktadır.

Kurum içi sosyal aktivite kulüplerine 
sıra dışı bir alternatif olarak 

sunulabileceği gibi, Yaşayarak Öğrenme 
uygulamalarında yüksek performans 

gösteren ekipleri ödüllendirme biçiminde 
de değerlendirilebilmektedir.

EKİP KAZANIMLARI

Kurumsal aidiyet, bağlılık, bireysel 
farkındalık, eğlence, motivasyon



Proje Koordinatörü

CANER 

Yönetici - Ortak

Yelken Koordinatörü

Facilitator








