İlham Veren Takım Çalışmaları Oyunları ve Eğitim Seminerleri

Bize göre bireysel hayatta refah, refah bir ülkenin de anahtarıdır. Refah bir hayat önce iş yerinde başlar. İş hayatında mutlu olan
bireyler hem ülke ekonomisine katkıda bulunur hem de gündelik hayatlarında mutluluğu yakalayabilir. Gündelik hayatlarının
büyük bir kısmını ya iş yerinde ya da iş yerine gitmek için ayıran çalışanlarımızın işten ve hayattan zevk almaları bizim öncelikli
görevimizdir. Bireylerin iş hayatında kendilerini gerçekleştirmeleri için fırsatlar yaratmayı, yeni yetenekler kazandırmayı ve iletişim
kabiliyetlerini arttırmayı amaçlıyoruz. İlham veren takım çalışması oyunlarımızla, Türkiye’de bir ilk olacak eğitim seminerlerimizle
hem kurumsal hem de bireysel hayatta etkin ve etkili adımlar atıyoruz.
Ulusal sermayelerimiz olan şirketlerimizin marka bilinirliklerine, kurumsal kimliklerine ve üretimlerine büyük önem veriyoruz. Bu
yüzden iş yerinde maksimum verimliliği, kurumsal aidiyeti, ekip ruhunu ve mutlu çalışanları hedefliyoruz.
En kaliteli etkinlikleri, en uygun maliyetlerle, etkili bir şekilde sunuyoruz ve ilham veren yeniliklerimizden sizlerinde faydalanmasını
temenni ediyoruz.
Ze Project Olarak Prensiplerimiz:
Müşteri anlayışı ile değil iş ortağı anlayışıyla,
Kar odaklı değil hizmet odaklı,
Hem kaliteli hem düşük maliyetli,
Değişken taleplere uyum sağlayabilecek esneklikte,
İş etiğine uygun,
Yenilikçi, dinamik ve farklı,
Sizin talepleriniz bizlere ilham veriyor bu yüzden yaratım sürecine sizleri de dahil ediyoruz.
Biz sizlerin de katılımıyla büyük bir aile olmayı hayal ediyoruz.
Bu hayalimize ortak olmaya ne dersiniz?
Fatma Zehra ARSLAN / Ze Project Genel müdürü
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Takım Arkadaşını Kurtar Oyunu

Kaçabilir misin?

Ekip çalışması ruhunu yakalayan, bir birlerini güveni temin eden bu atölye çalışanlarınız arasındaki işbirliğini kuvvetlendirecek. Bu etkinlik sayesinde birlikte çalışmanın bireysel başarıdan önemli olduğunu kavrayacak ve ekiplerine duydukları
aidiyetlerini pekiştirecekler.

İş hayatında imkansız yoktur, zor bile olsa sadece zaman alır mottosunu bu sefer
“odadan kaçış” oyunuyla tecrübe ediyoruz. Çalışanlarınız çaresiz kaldıklarını düşünecekleri durumlardan bile başarıyla sıyrılabilmeyi tecrübe edecek.

Katılımcı

Katılımcı
Max 10 kişilik Zaman: 60 dakika

3-5 kişilik takımlar halinde Zaman
40-60 dakika
Keywords

Keywords
İşbirliği, sorumluluk alma, İletişim, Motivasyon, Konsantrasyon, Stres Yönetimi

İletişim, ekip ruhu, eğlence, konsantrasyon, buz kırıcı.
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Sherlocked

AVM’de Define Avı

Ekip oluşturabilme yeteneklerini geliştiren, takım oyuncularının özelliklerine göre
görev paylaşımı yapabilmeyi sağlayan bir macera. Takımın parçası olabilecekler
mi? Birlikte hareket edip birlikte karar almanız gerekecek. İpuçlarını takip edin...

Kısıtlı zamanlarda ekip kurabilmeyi ve koşullar zorlu bile olsa ekiple uyumlu çalışabilmeyi tatbik edebileceğiniz bir atölye hazırladık. Bununla birlikte iş hayatlarında
aniden gelişen durumlara hızlı adapte olmalarına da yardımcı olacak.

Katılımcı
En fazla 10 kişilik takımlardan oluşan gruplar.

Katılımcı
10- 50 kişi Zaman: 60-90 dakika.

Keywords

Keywords
İletişim, liderlik, Motivasyon, Yüksek Enerji,
Konsantrasyon, Yetenek

İletişim, Liderlik, Takip, Sıradışı Düşünme, Dinleme, Birlikte Çalışma
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Süper Kahramanlar Yarışıyor
Herkesin hayalidir bir süper kahraman olmak. İşte bugün sizin hayalleriniz gerçek oluyor. Dilediğiniz süper kahraman olabilirsiniz. Hem iş stresini atmak, yeni
yetenekler kazanmak ve eğlenceli vakit geçirmek için en ideali.

Kale Savaşları: Mancınık

Katılımcı

Kaleler inşaa edildi, mancınıkla hazır ve savaş başlasın! En dayanıklı nesneyi seçip kalelerini inşaa eden katılımcılar karşı takımın kalesini yine kendi yaptıkları
mancınıklarla devirmeye çalışacaklar. Takım çalışması ve rekabetin aynı meydanda gerçekleştiği yüksek enerjili bir çekişme... Ekip ruhunu, görevlendirmeyi ve
planlamayı gerektiren en stratejik oyunlarımızdan biri!

En az 10 kişi en fazla 100 kişi Zaman:
60- 90 dakika.

Katılımcı

Keywords

20- 400 kişi Zaman:
90- 120 dakika.

Yetenek, yüksek enerji, konsantrasyon,
Motivasyon, takım ruhu.

Keywords
Yetenek, yüksek enerji, konsantrasyon,
Motivasyon, takım ruhu.
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Define Avı

Süper Kahramanlar Yarışıyor
Maceranın, eğlencenin takım ruhu ile iç içe geçtiği ve takım çalışmasına yeni bir
boyut kazandıran en gözde televizyon showlarından biri Ze Project farkı ile indoor
outdoor seçenekleriyle...
Hep hayal ettiğiniz yarışmaya ben katılsam bu parkuru kesin geçerdim dediğiniz
oyunları artık takım arkadaşlarınızla birlikte aşmanız gerek.

Macera bulunduğunuz noktadan hazine sandığına kadar hız kesmeden ilerliyor.
Takım arkadaşlarınızı iyi seçmeli, zamanınızı iyi kullanmalı ve birlikte hareket etmeyi öğrenmelisiniz. Yüksek tempolu bu aktivite gerçek bir ekip ruhunu gerektiriyor.
Her bir define avı kuruma özel hazırlanmakta ve lokasyonlar da bu şartlara uygun
seçilmektedir.

Katılımcı

Katılımcı

5-10 kişilik takımlar halinde 10 takıma kadarZaman
90- 180 dakika

10_2000 katılımcı

Keywords

Zaman
Oyun senaryosuna ve katılımcı sayısına göre 60- 180 dakika

Macera, yüksek adrenalin, başarı, iletişim, ekip ruhu, eğlence, buz kırıcı.

Keywords
Macera, Takım Çalışması, Yüksek Tempo, Beceri
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CSI İstanbul
Ulusal kriminal timi görevde...
Katılımcıların tüm yeteneklerini kullanacakları maceralı ve gerçekçi senaryosuyla
kriminal olayları aydınlatacakları yeni bir oyun tasarladık. Kriminal istanbul sizlerle!

Şirketim F1 Yarışları
Hız kesmeyen bir F1 yarışlarında Formüla pilotu olmak ister misiniz? O zaman aracınızı yapmaya başlamalısınız.
Ekip içi iletişimin, hızın ve becerinin ön plana çıktığı bu etkinlik size birlikte çalışma
ve birlikte kazanmanın keyfini yaşatacak.

Katılımcı
En az 5’er kişilik takımlar halinde 20 takıma kadar

Katılımcı

Zaman
40-60 dakika

En az 5 kişilik takımlar halinde 2000 kişiye kadar

Keywords
Aksiyon, Adrenalin, Macera, Yüksek Tempo, İletişim, Takım Çalışması, Beceri, Motivasyon

Zaman
90-180 dakika
Keywords
Buz kırıcı, ekip ruhu, beceri, Motivasyon
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SOSYAL SORUMLULUK
ATÖLYELERİ

Birlikte Oyuncak Yapalım
Bu atölyede çalışanlarınız empati yeteneklerini geliştiriyor, motive oluyor,
Birlikte çalışıyor, ailesiyle vakit geçirebiliyor ama her şeyden önemlisi gelecek bir
nesil için bir etki bırakıyor. Çığ gibi büyüyecek bir etki!
Katılımcı
5-15 kişilik takımlar halinde 500 Kişiye kadar
zaman: 80-100 dakika.
Keywords:
Empati, iletişim, yaratıcılık, konsantrasyon, motivasyon, buz kırıcı, aile
Oyuncak Seçenekleri

Ofis İşaret Dili Eğitimi
İşaret dili eğitimi hem bir beceri sahibi olmanıza, hem empati yapabilmenize hem
de belki bir gün size ihtiyacı olabilecek birine yardım edebilmenize yarayacak. Sessizliğin içinde ayrıntıya dikkat ederek karşı tarafı gözlemleyip anlamak artık sizin
için daha kolay olacak!
Katılımcı
10 -100 kişi Zaman: 60-80dakika
Keywords
Empati, İletişim, Buz kırıcı, yaratıcı, Yetenek.

Ahşap oyuncaklar, model araba, tekne, uçak.
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Tekerlekli Sandalye Atölyesi

İyilik Perisi Atölyesi

-Gelirin %50’si Vakfa Bağışlanacaktır-

-Gelirin %50’si Vakfa Bağışlanacaktır-

Ekip ruhunu güçlendirirken, başkalarının hayatlarını da kolaylaştırmak istemez misiniz? Katılımcılar zaman yönetimini, ekip çalışmasının gücünü keşfederken teknik
becerilerini ilerletecekler. Ama en önemlisi bu çalışmanın sonucunda ihtiyacı olan
bir çok kişiye tekerlekli sandalye temin edebilcekler.

Empati yeteneği sonradan kazanılan yeteneklerden biridir. Siz çalışanlarınıza bu
yeteneklerini geliştirmeleri için bir fırsat verin; onlar da lösemili çocukların hayalini bir ekip olarak gerçekleştirsinler.

İyi Biri olmak İçin Engel Tanımayın ve Lütfen Başkaları İçin de ENGELLERİ Kaldırın!
Katılımcı
10- 500 katılımcı arası
zaman: 2- 3 saat.
Keywords:
Takım çalışması, empati, yardımlaşma, iletişim, beceri, güven, zaman yönetimi
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Çalışanlarınızın dayanışmaya, çocukların ise iyilik perilerine ihtiyaçları var!
Katılımcı:
En az 5 Kişilik katılımcı
Keywords:
Empati, iletişim, buz kırıcı, huzur.

Gülen Çocuk - Bisiklet Atölyesi
-Gelirin %50’si Vakfa BağışlanacaktırAffan dedeye para saymanıza gerek yok! Biz size çocukluğunuzu hediye edebiliriz.
Ekibinizle birlikte bisikletleri yaparken ve teslim töreninde çocuklarının gülümsemelerini gördüğünüzde çocukluğunuza döneceksiniz. Bunu çocukluk hayallerinize
borçlusunuz. Ekip çalışması ve zaman yönetimini en iyi tatbik edebilceğiniz mutlu
atölye...

Öğle Yemeği Paketi!
-Gelirin %50’si Vakfa BağışlanacaktırSıra Sizde...
Öğle yemeği için ayırdığınız bütçeyle bir yemek paketi oluşturup, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sizden özel notları eklediğimiz paketlerimizi sizden daha az şanslı
olanlara teslim ediyor ve #lunchmoney hashtag’i ile sizi de etiketleyip paylaşıyoruz. Bu hareketin herkese örnek olmasını temenni ediyoruz.

Katılımcı
5 işilik takımlar halinde 500 Kişiye kadar
zaman: 2-3 saat (Yarım gün)

Katılımcı
En az 5 kişilik katılımcı zaman: 40 Dakika

Keywords:

Keywords:

Empati, İşbirliği, İletişim, Motivasyon, Buz Kırıcı, Sosyal Sorumluluk, zaman yönetimi

Empati, iletişim, buz kırıcı, huzur.
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Hayvan Barınağı Yapımı

Sepetiniz Var!

-Gelirin %50’si Vakfa Bağışlanacaktır-

-Gelirin %50’si Vakfa Bağışlanacaktır-

Empati yapabilmeyi gerçekleştireceğimiz ve yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayacakları bu atölyede hem takım ruhunu yakalayacak hem de daha şanssız canlılar
için bir katkı sağlamış olmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Motivasyonları artacak
ve değer katmanın verdiği hazzı yaşayacaklar.

Çalışanlarınızın empati yeteneklerini geliştireceğimiz bu atölyede aynı zamanda
takım arkadaşlarıyla da keyifli vakit geçirecekler. Stresten uzak barışçıl bir ortamda
iletişim olanağı bulabilecek ve çok eğlenecekler...

Katılımcı
10 -200 kişi için 5’er kişilik gruplar halinde Zaman: 60-90 dakika
Keywords
Empati, İletişim, Buz kırıcı, Yaratıcı.
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Katılımcı:
5-50 kişiye kadar zaman: 45-60 dakika.
Keywords:
Empati, iletişim, buz kırıcı, huzur.

YAPIM
ATÖLYELERİ

MACERA ATÖLYELERİ

Kar Küresi Yapım Atölyesi

Ofis İçi Mum Yapım Atölyesi

Takım çalışması etkinliği için hem şirin hem rahatlatıcı bir atölye. Yaratıcılığınızı
kullanabileceğiniz ve farklı tasarımlarla bir dolu obje üretebileceğiniz bir atölye.
Üstelik ister hediye edin, ister masanızda dursun.

Birlikte eğlenmenin, bir ekip olmanın tadını yaşayabileceğiniz, bunun yanında bir
beceri kazanacağınız bir çalışma hazırladık. Stressiz bir ortamda takım arkadaşlarınızla fikir alışverişi yaparak çalışabilirsiniz.

Katılımcı:
20 -200 kişi zaman: 40-60 dakika.

Katılımcı
20 -200 kişi zaman: 40-60 dakika.

Keywords:
Konsantrasyon, özgüven, yaratıcılık .

Keywords
Konsantrasyon, özgüven, yaratıcılık.
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Tatlı Kapışma - Çikolata
Atölyesi
Dünyalar tatlısı malzemelerimizden şirketimizi, bizi temsil eden objeler yapıyoruz.
Ya da hediye edebileceğimiz kutu çikolatalar da yapabiliriz. Eğer birlikte çalışmanın
“tatlı” bir yolunu arıyorsanız bu tam size göre!

Ofiste Dev Maket Yapımı
Yaratıcılıklarını kullanacakları bu atölye, çalışanlarınızın karşılaşacakları sorunlar
için alternatif çözüm yolunu bulma becerilerini geliştirecek. Markanızla bütünleşecekleri, işbirliği yeteneklerini arttırabilecekleri bir aktivite olacak. Ayrıca istediğiniz
yerde sergileyebileceğiniz bir sanat eseriniz olacak.

Katılımcı
10 -200 kişi Zaman: 60-80 dakika

Katılımcı

Keywords:

5-15 kişilik takımlar halinde 30 takıma kadar. Zaman: 60-90 dakika

Yetenek, işbirliği, beceri, konsantrasyon, takım ruhu,

Keywords:
İletişim, ekip ruhu, yaratıcılık, eğlence,
konsantrasyon, buz kırıcı, el becerisi.
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Ofis İçinde Karayolları
Bu atölyede, yaratıcılığı, beceriyi, takım ruhunu ve rekabeti tek bir potada eritebiliyoruz. Bir bütünün önemli bir parçası olmayı yaratıcılıklarını kullanarak deneyimleyecekler. Sonucunda ise sadece köprünün değil iyi bir iletişiminde temelleri
atılmış olacak.

Basit İşler – Goldberg Makinesi
Tasarlanan basit makineler en ufak bir parçanın bile sonuca ulaşmada ne denli
önemli bir rol aldığının canlı bir kanıtı. Sorun çözmedeki yeteneklerini geliştirebilecekleri bir aktivite sunuyoruz. Bu atölye, takım çalışmasında küçük görevin olmadığını kavramaya da yarıyor. Aslında hepimiz işleyen bir mekanizmanın çok önemli
parçalarıyız.

Katılımcı
5-15 kişilik takımlar halinde 30 takıma kadar.
Zaman: 90-120 dakika

Katılımcı:

Keywords

Keywords:

İletişim, ekip ruhu, yaratıcılık, eğlence, konsantrasyon, buz kırıcı.
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5 -500 Zaman: 60-90 dakika

İletişim, Ekip Ruhu, Yaratıcılık, Eğlence,
Konsantrasyon, Buz Kırıcı

Geri Dönüşümlü Tasarım
Müşteri her zaman haklıdır! Çalışanlarınızın, müşterileri memnun etmek için değişen taleplerini karşılamayı tatbik edecekleri bir aktivite sunacağız. Takımların değişen koşullara ayak uydurmasını kolaylaştıracak bu çalışma daha etkin bir iş ortamının da anahtarı olacak
Katılımcı
5-500 kişi.
Zaman: 60-120 dakika.
Keywords
Hızlı düşünme, değişim, yaratıcılık, iletişim.

Ofis İçi Cupcake Savaşları
Çok sevilen bir programdan esinlendiğimiz bu yarışmada takımlar kendilerini, çalışma arkadaşlarını kurumsal kimliklerinden esinlenerek süsledikleri cupcakelerle
kendilerini ifade etmenin farklı bir yolunu bulacaklar.
Katılımcı
5 -15 kişilik takımlar halinde 30 takıma kadar. Zaman: 45-60 dakika.
Keywords
İletişim, ekip ruhu, yaratıcılık, eğlence, konsantrasyon, buz kırıcı.
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T-shirt Tasarlama
Kendilerini ifade etmenin çeşitli yollarını bulacakları, birlikte çok eğlenecekleri bir
çalışma yapacağız. İletişim becerilerini geliştirecekleri, sınırsız tasarımlarla takım
ruhunu ve yaratıcılığı deneyimleyebilecekler. Bunlara ek olarak ise bu güzel dakikaları hatırlayabilecekleri t-shirtleri bir anı olarak saklayabilecek ya da kullanabilecekler.

Ofis İçi Kokteyl AtölyesiHappy Hours
Bireysel becerilerini takım çalışmasının içerisinde geliştirebilecekleri bu etkinlikte hem yeni bir yetenek kazanacak hem de lezzetli tadımlarla eğlenebileceksiniz.
Sonrasında kokteyllerinizi yudumlayıp sohbet ederek yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Kokteyl atölyesi alkollü ve alkolsüz olmak üzere çeşitlendirilir.
Katılımcı

Katılımcı
20 -2000, zaman: 40-60 dakika.

5 -15 kişilik takımlar halinde 30 takıma kadar .
Zaman: 45-60 dakika.

Keywords

Keywords

Konsantrasyon, Özgüven, Yaratıcılık.

İletişim, ekip ruhu, yaratıcılık, eğlence,
konsantrasyon, buz kırıcı.
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LOGO
ATÖLYELERİ

MACERA ATÖLYELERİ

Dev Logo Puzzle’ ı
Büyük resmi görmenizi sağlayacak bir atölye ile karşınızdayız. Nedir peki büyük
resim? Bir birinden bağımsız ve ayrı olarak çalışan grupların bile takım ruhunu koruyabileceğidir. Ekibin her bir üyesi puzzle’ın bir parçası hepsi de en önemli parçasıdır.

Katılımcı
20-2000 kişi.
Zaman: 60-90 dakika.
Keywords
Konsantrasyon, özgüven, yaratıcılık,
Takım ruhu.
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Ofiste Elbirliği Tablosu
Tuvalin ortasında sergilenen logonuz ekibinizin el izleriyle görsel bir şölene dönüşüyor. Şirket ve çalışan aidiyetini güçlendiren, birlikteliği temsil eden bu çalışma
sizin gurur tablonuz olacak.
Katılımcı
20-2000 kişi.
Zaman: 15-30 dakika.
Keywords
Aidiyet duygusu, motivasyon, yaratıcılık.

Mozaik Şirket Logosu
Şirketinizin her bir çalışanı bir sanatçı ve şirketiniz onların ellerinden çıkan en büyük sanat eseri...
Birlikte yarattıkları bu eser her daim onların en güzel anısı olacak.

Logonu Baştan Yarat
Firma logonuz çalışanlar için ne ifade ediyor? Logonuzu bir de çalışanlarınızın gözünden görelim. Kendilerini eğlenceli bir şekilde ifade edebilecekleri, rekabetin
olmadığı dingin bir takım çalışması sunuyoruz.
Katılımcı

Katılımcı
10-2000 kişi.
Zaman: 60-90 dakika.
Keywords
İletişim, Takım Ruhu, Beceri, Sanat, Üretkenlik,
eğlence, Kurumsal aidiyet
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20-60 Zaman: 60-90 dakika.
Keywords
Konsantrasyon, Özgüven, Yaratıcılık,
Takım Ruhu.

Ofis İçi Logo Avı
Çok değerli bir şey sakladık! Şirket logonuzu... Kendine güvenen çalışanlarınız ise
birliğinizin temsili bu logoyu bulmak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeli
ve zekasını kullanarak ipuçlarını çözmeli.
Katılımcı

LOGO Suşi Atolyesi
İddia ediyoruz şimdiye kadar ki en lezzetli logo atölyesi...
Hem kurumsal kimliğinizi katılımcılarınız gözünde şekillendirebileceğiniz hem de
katılımcılarımızın yeni beceriler elde edebileceği çok yaratıcı bir atölye. Şimdiden
afiyet olsun :)

5-200 kişi.
Zaman: 60 dakika.

Katılımcı

Keywords

en az 10 kişi en çok 1000 katılımcı

İşbirliği, sorumluluk alma, iletişim, motivasyon, konsantrasyon, stres yönetimi.

Zaman: 90 dakika.
Keywords
Beceri, yetenek, takım ruhu, kurumsal kimlik, eğlence, motivasyon, konsantrasyon
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Ofis İçi Domino

Oyun Tahtalarından Ofis

Bu atölyede hataya yer yok. Ekipler çok dikkatli olmalı, takım çalışması yapmalı
ve bu takımın içinde herkes sorumluluğunu almalı. En ufak bir hata bütün ekibin
çabasını boşa çıkarabilir. Hem temkinli olacağınız hem de risk almak zorunda olduğunuz bir çalışma

Yükselmeniz için doğru kararı almalı ve başkalarının sorumluluğunu da üstlenebilmelisiniz.
En ufak bir hata bütün ekibin çabasını boşa çıkarabilir. Hem temkinli olacağınız
hem de risk almak zorunda olduğunuz bir çalışma daha…

Katılımcı

Katılımcı

5-5000 kişi.
Zaman: Kısa senaryo 60 dakika.
Uzun senaryo 180 dakika.

5-200 kişi.
Zaman: 60 dakika.

Keywords
İşbirliği, iletişim, motivasyon, konsantrasyon, stres yönetimi.
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Keywords
İşbirliği, sorumluluk alma, İletişim,
Motivasyon, Konsantrasyon, Stres Yönetimi.

SAHNE
ATÖLYELERİ

Ofis Filmi - Kırmızı Halı
Kendini ifade etmekte zorlanan, ekibe katılmaktan çekinenlerin bile keyifle dahil
olacağı bir atölye. Eğer iş ortamınıza yeni katılmış çalışma arkadaşlarınız var ve
oryantasyon sürecinde sorun yaşıyorsanız. Bu atölye size ilk tavsiyemiz olacaktır.

Ritim Atölyesi
Ekibiniz hem bir yetenek kazanacak hem de birlikte çalışmanın bir sanat
eseri yaratmakta ne denli önemli olduğunu anlayacaklar. Bir bütün olmanın farklı sesleri de aralarına almalarının nasıl bir ahenk kattığına kulak misafiri olacaklar.

Katılımcı
En fazla 10 kişilik gruplarla 20- 200 kişi.
Zaman: 60- 90 dakika.
Keywords
Özgüven, yaratıcılık, motivasyon, iletişim,
Yüksek enerji.
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Katılımcı
Minimum 10 kişilik gruplardan 100 kişilik gruplara kadar.
Zaman: 60 dakika.
Keywords
İşbirliği, sorumluluk alma, İletişim, motivasyon, konsantrasyon, stres yönetimi.

Yaratıcı Ürün Çekimi Yarışması

Yaratıcı Klip Atölyesi

Şirketinizin ürettiği ürünlerin çalışanlarınız için ne ifade ettiğini görmek ister misiniz? Ya da bir ürünü piyasaya sürmeden önce bir de çalışanlarınızın gözünden görmeyi ister misini? İşte bu atölye kurumsal aidiyeti temin etmeyi amaçlayan sizler
için çok iyi bir seçenek olacak.

Şartlar değiştiğinde ekibiniz ne kadar yaratıcı olabiliyor? Ortak bir karara varıp uygulama safhasına geçmeyi ve her bir karar aşamasında ekipçe çalışmayı sağlayabilecek bir atölye... Oscar törenlerini aratmayacak organizasyonumuzla kendinizi
şirketinizden hiç ayrılmadan Hollywood’da hissedeceksiniz.

Katılımcı

Katılımcı

2-5 kişilik takımlar halinde 30 takıma kadar.
Zaman: 30-60 dakika.
Keywords
Yetenek, yaratıcılık, eğlence, aidiyet,
kaynak yönetimi.
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10 -100 dakika kişi.
Zaman: 60-80.
Keywords
Empati, iletişim, buz kırıcı, yaratıcı, yetenek.

Dörtlü Dönme Tiyatro Atölyesi

Ofis Jingle’ı – Stüdyo Deneyimi

Çok kalabalık gruplarla bile rahatça yapılabilecek bu etkinlik takım arkadaşları arasında uyumu, etkileşimi arttıracak üstelik yaratıcılığı tetikleyecek. Birlikte hareket
etmeyi,bireyin grubun geri kalanına oryantasyonu sağlayabilecek bir çalışma.

Ekibinizin uyumunu, birlikteliğini simgeleyecek bir kayıt çekiyoruz. Uzun yıllar hatırlanacak bu şarkı dilinize dolanacak. Ekip ruhunu yeniden yakalamak ve ekibiniz
arasındaki buzları kırmak mı istiyorsunuz. O zaman hep birlikte şarkı söyleyelim...

Katılımcı

Katılımcı

Doğaçlamada katılımcı sınırsız ve gruplaştırılmamış; tiyatroda ise 4’er kişilik gruplar halinde 40
kişiye kadar.
Zaman: 60-90 dakika.

En fazla 20 kişilik gruplar halinde
100 kişiye kadar Zaman: provalarla birlikte
30 dakika.

Keywords

Keywords

Empati, İletişim, Buz kırıcı, yaratıcı, Yetenek.

Takım çalışması, ekip ruhu, yetenek, motivasyon, konsatrasyon.
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Toplu Dans Atölyesi
Tüm ekibinizin tek bir vücut olup dans etmesi, birey olarak değil de bir topluluğun
parçası olarak hareket etmelerinden daha etkili bir takım çalışması düşünülemez.
Bu atölyenin gerçek bir buz kırıcı etkisi olması konusunda iddialıyız.

İnsan Heykeli
Hiçbir materyal kullanmadan sıfırdan bir şey inşa etmek! İmkansız mı? Bu atölye ile
değil. Sadece tek bir enstrümanınız var o da bedeniniz. Yaratıcılığın sınırlarını hayli
zorlayan, ekip içi iletişimi kuvvetlendiren bu oyunda dilediğiniz her şey olabilirsiniz. En son katılımcı eklediğinde ise gerçekten büyük ve anlamlı bir nesneyle karşı
karşıya kalacak ve hayrete düşeceksiniz.

Katılımcı
5 -300 kişi.
Zaman: 50-90 dakika.

Katılımcı

Keywords

Keywords

İletişim, motivasyon, buz kırıcı, konsantrasyon, yüksek enerji.

Yaratıcılık, özgüven, motivasyon, yüksek enerji yaratıcı, yetenek.
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Doğaçlama tiyatroda izleyici sınırsızken.

YARIŞMA
ATÖLYELERİ

Kurumsal Bilgi Yarışması

Olympos- Ofis Olimpiyatları

Bir ayakkabı firmasında satış danışmanına “Ne iş yapıyorsun?” diye sorduğumuzu
düşünelim. Size vereceği cevap “Ayakkabı üretiyoruz” olacaktır. Burada hem biz
olgusu oturmuş hem de aidiyeti güçlenmiştir. Sizde ekibinizin “biz olgusunu” güçlendirmek istemez misiniz?

Antik bir geleneği yeniden ateşliyoruz. Üç farklı kategoride yarışmalar düzenleyeceğimiz ve çok keyif alacağınız oyunlar keşfetmediğiniz yeni yeteneklerinizi ortaya çıkaracak. 1.Etap: Antik labirent 2.Etap: Eşini bul 3.Etap: Nereye Ait?

Katılımcı

Katılımcı

10 -100 kişi Zaman: 60-80dakika
Keywords

En az 5 kişilik takımlar halinde
100 kişiye kadar.
Zaman: Her bir etap en az 40 dakika.

Kurumsal aidiyet, Ekip Ruhu, Takım Çalışması, Yetenek, Rekabet

Keywords
Yetenek, konsantrasyon, buz kırıcı, ekip ruhu, iletişim, eğlence.
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Göz Bağı Çalışması

Ofis Makyaj Eğitimi ve Yarışı

Bireysel rekabeti korurken takım çalışması yapmak ve ekibe dahil olmak zordur.
Bu etkinlik bireysel rekabeti takım çalışması içinde eriterek yepyeni bir kazanım
sağlayacak.

Kendinize makyaj yapabilirsiniz, peki takım arkadaşınıza? Yaratıcılığınızı, belirleyeceğiniz konseptlerle gösterebileceğiniz üstelik çok eğleneceğiniz bir etkinlik olacak. Fırçalarınızı hazırlayın hep birlikte güzelleşeceğiz...

Katılımcı

Katılımcı

2-5 kişilik takımlar halinde 30 kişiye kadar.
Zaman: 40-60 dakika.

2 kişilik takımlar halinde 30 takıma kadar.
Zaman: 50- 90.

Keywords

Keywords

Yetenek, Konsantrasyon, Buz Kırıcı, Ekip Ruhu, İletişim, Eğlence

Ekip ruhu, yaratıcılık, eğlence,
konsantrasyon, buz kırıcı, kaynak yöntemi, iletişim.
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Basamak Yarışları

Sandalye Yarışları

Haydi biraz hareketlenelim! Ofiste sürekli hareketsiz kalan çalışma arkadaşlarınızı
bu sefer olimpiyatlara çıkarıyoruz. Enerjileri kullanabilecekleri ve stres atıp rahatlayacakları aynı zamanda dostça rekabet edecekleri bir aktivite olacak.

Takım arkadaşınıza güvenmeyi, etkin iletişimi, takım ruhunu ve barışçıl rekabeti
sağlayabilecek bir etkinlik. Basit ama eğlenceli olmasını ve kısa süreli bir etkinlik
olmasını arzuluyorsanız bu etkinlik tam size göre.

Katılımcı

Katılımcı

10- 40 kişi.

2 kişilik takımlar halinde en az 10 kişilik
katılımcılar için 20-60 dakika.

Zaman: 20-40 dakika.
Keywords
Özgüven, iletişim, motivasyon, yüksek enerji.
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Keywords
Buz kırıcı, ekip ruhu, eğlence, iletişim, rekabet, motivasyon.

EMPATİ
ATÖLYELERİ

Ben Kimim?
İyi bir çalışma ortamı için iyi ilişkiler gereklidir ve iyi ilişkiler için çalışma arkadaşlarını iyi tanımalısın. Tabi eğer bu bir yarışma ise hafızanı da devreye sokmalısın.
Ekibiniz bundan öncesinde olmasa da bu çalışmadan sonra iş arkadaşlarını daha
yakından tanıyacaktır.

Empati Atölyesi
Kendinize hiç başkasının gözünden baktınız mı? Bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama bunu sizin için kolaylaştırmamıza ve bunu yaparken eğlenmeye ne dersiniz? Bu atölye hem iş hem kişisel hayatınıza değer katacak

Katılımcı
Katılımcı
Senaryoya göre gruplandırılacak bu atölyede
katılımcı sınırsızdır. Herkes için bir rol var.
Keywords
Empati, iletişim, farkındalık, eğlence,
yaratıcılık, buz kırıcı.
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Senaryoya göre gruplandırılacak bu atölyede
katılımcı sınırsızdır. Herkes için bir rol var.
Keywords
Empati, iletişim, farkındalık, eğlence, yaratıcılık, buz kırıcı.

MACERA ATÖLYELERİ

Minik Jestler
Mesai saatlerinde fazlasıyla stres altında olan ekibinize güzel bir jest yapmak ya
da önemli bir toplantı sonrasında katılımcıları biraz rahatlamak ister misiniz? Size
hemen bu konuda yardımcı olalım!

60 Saniye
60 Saniyede kendinizi tanıtabilir ya da projenizi anlatabilir misiniz? 60 Saniyede
birini İkna edebilir misiniz? Kısa zamanda başarabileceğiniz büyük işlerin peşindeyiz. Hayatınızda bir kez karşınıza çıkabilecek fırsatları kaçırmamak 60 saniyeyi iyi
değerlendirmeyi öğrenmelisiniz.

Katılımcı
Senaryoya göre gruplandırılacak bu atölyede katılımcı sınırsızdır. Herkes için bir rol var.
Keywords
Empati, iletişim, farkındalık, eğlence, yaratıcılık, buz kırıcı

Katılımcı
30- 45 Dakika
Keywords
Zaman Yönetimi, iletişim, farkındalık, yaratıcılık, buz kırıcı
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EĞİTİM
ATÖLYELERİ

Nefes Eğitimi
Heyecan, stres, hafıza, zihin, öfke, gevşeme, ikna, pozitif düşünce, empati ve sempati, kontrol edilebilen olgulardır. Yaratmak, yönlendirmek ve yönetmek için etkili
iletişim, nefesle yaratılıp geliştirilebilir. Kurumsal firmaların en sık talep ettiği atölyelerden bir tanesi…
Katılımcı
En az 10 kişilik en fazla 100 kişilik ekipler için.
Zaman: 45- 60 dakika.
Keywords
Meditasyon, kahkaha yogası, nefes eğitimi.

Zarafet Eğitimi / İş Hayatında
Adab-ı Muaşeret
Davranış ve konuşma biçimlerinden, protokol ve selamlaşmaya, kişisel alan sınırından, kartvizit takdim etmeye kadar her adımı optimize ediyoruz. Sizin daha iyi
bir versiyonunuz...

Katılımcı
En az 10 kişilik en fazla 100 kişilik ekipler için.
Zaman: 45- 80 dakika.
Keywords
İletişim, saygı, yenilik, iş etiği, optimizasyon, yetenek.
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İşten ve Hayattan
Zevk Alma Seminerleri
Günlerinin yarısını iş yerlerinde geçiren bireylerin iş alanlarını nasıl kişisel gelişimleri için en uygun ortam haline getirebileceklerini en eğlenceli yolla anlatıyoruz.
Bu eğitimle Pazartesi gününü iple çeken bireyler hedefliyoruz :)

Katılımcı
En az 10 katılımcı, Zaman: 45 dakika
Keywords
İletişim, Yenilik, Farkındalık, Motivasyon, Kişisel Gelişim

Ze Raporu
Uzman bir göz her zaman ayrıntıyı yakalar… Sizin talebiniz doğrultusunda eğitmenlerimizle ya da Uzman Klinik Psikiyatristimiz ile size ziyaret geliyoruz…

Katılımcı
Süre: Değişken.
Keywords
Raporlama, sunum, etkin hizmet.
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AYRICALIKLI
HİZMETLER
MACERA ATÖLYELERİ

Bir Öğle Yemeğinden Çok Daha Fazlası...
Çeşitli seçeneklerle sunduğumuz bu atölyede farklı
lezzetleri denemeyi tercih edebilir ya da öğle yemeğinizi bir takım çalışması oyununa dönüştürebilirsiniz. Öğle yemeğinizi ofiste mi yemeniz gerekiyor?
Peki bunu daha eğlenceli hale getirmek ister misiniz? Sosyal yardım atölyesi, seminer, dünya mutfağı
ya da takım çalışması oyunu çeşitlerimizden dileğinizi seçin sizin için servis edelim. Afiyet olsun...

Öğle Yemeği Etkinlikleri
Bul Bakalım!
İki etaptan oluşan tahmin oyunumuz hem çok eğlenceli hem de takım ruhunu işin
mutfağında gerçekleştiren bir atölye olacak. Tahmin oyunumuzda takımlara ayrılıp
diğer takımın sizin için sipariş ettiği yemeğin ne olduğunu tahmin etmelisiniz. İşin zor
kısmı ise bunu yaparken gözlerinizin tamamen kapalı olmalı. Tat alma duyunuz ne
kadar iyi? Eğer kendinize güveniyorsanız bu etabı siz geçeceksiniz. İkinci etabımızda
ise iki kişilik takımlara ayrılıp gözleriniz bağlı halde takım arkadaşınızın yemek yemesine yardımcı olacaksınız. Eğer takım çalışması yapmazsanız maalesef aç kalabilirsiniz!
Öğle yemeğinizin bir sosyal yardım atölyesi olarak servis edilmesini
tercih etmez misiniz?
Öğle yemeği için ayırdığınız bütçeyle bir yemek paketi oluşturup, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sizden özel notları eklediğimiz paketlerimizi sizden daha az şanslı olanlara teslim ediyor ve #lunchmoney hashtag’i ile paylaşıyoruz. Bu hareketin
herkese örnek olmasını temenni ediyoruz.
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Hem Ruhunuzu Hem Midenizi Doyuruyoruz
Öğle yemeğinizi yediğiniz süre içerisinde sizlere “İşten ve Hayattan zevk alma semineri” sunuyoruz. Hem öğle yemeğinizi keyifle yiyecek hem mesainizi bölmeyecek
hem de kendini gerçekleştirme adına bir adım atmış olacaksınız.
Birlikte Pişirelim
Dünya mutfağına hakim ünlü aşçılarımızla işin mutfağına giriyor ve yemeklerimizi
kendimiz yapıyoruz. Hem kendiniz için hem de takım arkadaşlarınız için çok lezzetli
yemekler yapabilme şansınız var. Birlikte pişirip, birlikte keyifle yiyeceğiniz bir aktivite. Ofiste olduğu kadar mutfakta da bir harika olduğunuzu düşünüyoruz.
Dünya Mutfağı
Sürekli aynı şeyleri yemekten sıkıldınız mı? Size mini porsiyonlarla dünya mutfağının birden fazla çeşidini tattırıyoruz. Kısa bir öğle yemeğinde dünya turuna çıkmaya
ne dersiniz? Hem farklı bir kültürün mutfağına dair bilgileri öğrenmiş hem de alışık
olduğunuz lezzetler dışında yeni lezzetlerin tadına varmış olacaksınız.

Kurumlara Özel Etkinlikler
Farklı, yenilikçi ve çözüm odaklı...
Bünyemizde çok çeşitli atölyelerin olmasına karşın sizin ihtiyacınıza tam olarak cevap verebilen bir atölye bulamadıysanız size özel hizmet sunuyoruz. Alanında uzman takım arkadaşlarımızla birlikte sizi, şirketinizi yansıtan ya da tam olarak sizin
ihtiyaçlarınızı karşılayacak yeni etkinlikler, farklı atölyeler ve takım oyunları hazırlıyoruz. “Biz farklıyız, yenilikçiyiz” diyorsanız bunu size en iyi şekilde sunmaya hazırız.
Ürünlerinizden, misyonunuzdan ya da markanızdan yola çıkarak oluşturacağımız
çalışmalarımızı tercih edebilirsiniz.

Ze Project Premier -Büyük Gala
Sahne atölyelerimizden yaratıcı klip atölyesi, ofis filmi- kırmızı halı, ürün çekimi
yarışması, ofis jingle’ı, ve toplu dans atölyelerimize katılan firmalarımıza özel gala
hazırlıyoruz. Sahne atölyelerimizde göstermiş olduğunuz performansı yıl sonunda yapılacak olan galada taçlandırıyoruz. Bu sefer daha büyük organizasyonla ve
farklı firmalardan gelen gruplarla yarışacağınız büyük bir etkinlik planladık. Daha
önce deneyimlediğiniz sahne atölyelerinde başarılı işler çıkaran gruplarımızla bu
sefer galaya özel konseptlerle yeniden bir çalışma yapıyoruz. Bir birinden eğlenceli workshopların yer alacağı galada takımlar farklı firmalardan diğer takımlarla
yarışacak ve finalde gerçekleşecek ödül teslimi töreninde en başarılı gruplarımıza
plaketlerini takdim edeceğiz. Bir birinden ünlü simalardan oluşan jüri üyelerimiz
değerli katkılarıyla aramızda bulunacaklar. Eğer “biz daha iyiyiz!” diyorsanız sizi galamıza bekliyoruz.
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Diğer Oyunlarımız
Terrarium Atölyesi
Lezzet Avı
Fotoğraf Avı
Puzzle Avı: Etap 4
Şirket Ajanı
Marble Run
Company Challenge
Body Logo
Müzikal Boru Korosu
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Z E P RO J E C T

Graffiti Atölyesi

Kale Savaşları: Mancınık
Şirket Evim
Kule Challenge
Popüler Tv Yarışları
Size Özel Kutu Oyunları
Paintball
Şirket Piramit
60 Saniye
Lego Atölyesi
Şirket Korsanları

ETKİNLİKLERİMİZ
Takım Çalışması Oyunları
Eğitim Seminerleri
AVM Etkinlikleri
Lansmanlar & Bayi Toplantıları
Toplantılar ve Fuarlar
Festivaller & Organizasyonlar
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