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Söylersen unuturum
Öğretirsen hatırlarım
Yaşarsam öğrenirim

Benjamin Franklin

Eğlenceli, hatırlanır,
amaca uygun.

Etkinlikleriniz için farklı amaçlara göre 
kullanabileceğiniz geniş yelpazede programlar 
sunmaktayız.
  
Tüm programlarımızda, bu etkinliği bu etkinliği 
düzenlemekteki amacınızı iyi anlayıp
3 temel unsuru kullanırız.

1-Eğlence: Şirket etkinliklerinde mesajları 
verebilmenizi kolaylaştırmak için eğlence unsurunu 
mutlaka dozunda kullanır, en ciddi mesajları bile 
tebessüm ettirerek veririz.

2- Hatırlanacak bir deneyim: Özel içeriklerimiz, 
materyallerimiz ve olaylara yaklaşımımızla 
deneyimler yaratmaya odaklıyız.

3- Mesajlar: En eğlenceli sadece kaynaştırma amaçlı 
etkinliklerde bile mesaj kaygısı taşır, şirket hedeflerini  
ve etkinlik temasını güçlü interaktif metodlarımızla 
katılımcıları da işin içine katarak destekleriz.



1-800-567-8079   worldwide 1-519-767-1747 
www.eaglesflight.com
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İletişim
Büyük resim

Takım dinamikleri
Kaynak yönetimi

Öz sorumluluk

Geri bildirim alıp vermek
Kültürü yaşamak
Etki için iletişim

Değerlerle iş yapmak

İletişim
Büyük resim

Takım dinamikleri

Maksimizasyon
Karar Verme

Strateji ve taktikler

Müşteri ihtiyaçları analizi
Ortaklık kurmak
Satış Performansı

İletişim
Hedef koyma

Strateji ve taktikler
Karar verme

Bilginin Analizi

Müşteri isteklerini 
karşılamak
Müzakere

Kalite kültürü

İletişim
Büyük resim

Takım dinamikleri
Kaynak yönetimi

2 SAAT 3-4 SAAT 30 DK 3-4 SAAT 3-4 SAAT 2 SAAT 1,5 -2 SAAT 3-4 SAAT

Deneyim. Öğrenme. Etki.
Eagle’s Flight olarak biz, değişime yön veriyor, insanları daha iyi liderler olma 
yolunda eğitiyor ve işini daha iyi yapan insanlar yaratmaya çalışıyoruz. Tüm bunları 
deneyim üzerine kurulu programlarımızda katılımcılarımıza olayları ve durumları 
yaşatarak yapıyoruz. Sıradan bir şirket eğitimi olmakla kalmayıp, her bireyin 
içerisinde olduğuna inandığımız gücü ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Kendimizi, 
bizim programlarımızdan birini tecrübe eden her bireyin içindeki gücü ortaya 
çıkarmakla kalmayıp, bu gücü çok daha ileri seviyelere taşıyan daha efektif bireyler 
yaratmaya adadık.

Özenle tasarlanan ve tecrübeyle sabit eğitimlerimizin etkisini siz de hissedin, 
yaşayarak öğrenin!

9

Dünyanın 1 numaralı 

yaşayarak öğrenme 

programı Eagle’s Flight 

ile, 10 Kişiden 10.000 

Kişiye kadar aynı 

anda etkili, eğlenceli 

ve unutulmayacak 

eğitimler!
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Coral Banks katılımcıların bireysel 
hedefleri doğrultusunda çalışırken 
bütünsel hedeflerine katkılarını 
göstermektedir. 
 
Kaplumbağa adası ada çevresindeki 
deniz yaşamını görmek isteyen turistleri 
taşıyan tur teknelerinden zarar 
görmektedir. Katılımcılarımız takım 
çalışmasını, iletişimi kullanarak  doğal 
yapıyı korumak amacı ile adayla ana 
kara arasında bir köprü inşa ederler.

Etkinlik Süresi: 2 Saat

İlişki yönetiminin giderek önem 
kazandığı günümüzde, işleri yapmamız 
kadar nasıl yaptığımız da oldukça 
önemli hale geldi.

Council of The Marble Star aktivitesi, 
günümüzün bu gerçeğini başarılı bir 
geleceğe sahip olmak isteyen şirketlere 
sunuyor.

Dönem Ortaçağ. Uzun yıllar süren bir 
eğitim ve hazırlanma süreci sonunda 
On iki Klan, Yüce ‘Excelleron’ nişanını 
almak ve tüm klanların Bilge’si, Bilge 
Klanı’ı, seçilebilmek amacı ile kendilerini 
kanıtlamak için bir araya gelirler.

Etkinlik Süresi: 3-4 Saat

İletişim
Büyük resim
Takım dinamikleri
Kaynak yönetimi
Öz sorumluluk

Coral Banks™
Geri bildirim alıp vermek

Kültürü yaşamak
Etki için iletişim

Değerlerle iş yapmak

Council of the
Marble Star™
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Bir elin nesi var, iki elin sesi var! Bu 
aktivite takım içindeki her bir bireyin çok 
değerli olduğunu kanıtlıyor.

Orkestranın yönlendirmesi 
doğrultusunda ve enerjik bir video 
formatı eşliğinde katılımcılar kendilerine 
sunulan benzersiz enstrümanlarını 
çalıyorlar, ta ki her bireyin büyüleyici 
müziğin temposuna katkısı sağlanana 
ve artan karışık kombinasyonlar ile 
fevkalade final başarılana dek.

Etkinlik Süresi: 30 Dakika

Ekonomik olarak zorlu geçen 
periyotlarda, karları maksimize, 
masrafları ise minimize etmek hayati 
önem taşır.

Gold of The Desert Kings aktivitesi bu 
sürecin püf noktalarını anlatıyor.

Sıcak bir çöldesiniz.  
Ekibinizle birlikte, diğer tüm ekiplere 
karşı takım olarak yarışacak ve Çöl 
Krallarının Altınlarından en fazlasını 
elde edip başlangıç noktanıza geri 
döneceksiniz.

Etkinlik Süresi: 3-4 Saat

İletişim
Büyük resim
Takım dinamikleri

Dog 
Chicken Dog™

Maksimizasyon
Karar Verme

Strateji ve taktikler

Gold of The 
Desert Kings™
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Rattlesnake Canyon, kısa terminlerin, 
aşırı rekabetin ve hızlı temponun olduğu 
pazarda, satış performansını artırmaya 
odaklanmaktadır. 

Dönem, Altına Hücum devri. 
Vahşi Batı kasabaları gelişmek için 
yarış içine girmektedir. Çıngıraklı Yılan 
Vadisinin Tüccarları ve Sakinleri, bu kısa 
süre içinde gerekli malzemeleri temin 
etme yarışı içine girerler.

Etkinlik Süresi: 3-4 Saat

En iyiden öğrendiğimizde, asla 
vazgeçmediğinizde ve hata yaptığınızda 
yılmadan rotanızı düzelttiğinizde başarı 
sizin olacaktır.

Dünyanın dört bir yanından 
katılımcılarımız Avrupa’nın doyumsuz 
manzaraları eşliğinde gerçekleşecek 
Redline Racing European Tour için 
hazırlandılar.

Her takım yüksek performanslı arabası 
ve hareketlerini otomatik olarak 
kaydeden ve belirten elektronik aletleri 
ile donatıldı.

Etkinlik Süresi: 2 Saat

Müşteri ihtiyaçları analizi
Ortaklık kurmak
Satış Performansı

Rattlesnake
Canyon™

İletişim
Hedef koyma

Strateji ve taktikler
Karar verme

Bilginin Analizi

Redline
Racing™
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Optimal kaynak ayırmanın sonuçlara 
nasıl etkide bulunduğunu anlamak, 
satın alma ve satış müzakerelerinde 
fırsatları maksimize etmek ve değer 
katılan hizmetin anlamını öğrenmek iş 
hayatının önemli değerleridir.

Movies and Moguls™ her bireyi film 
endüstrisinin kalbi içinde amaçları 
olabildiğince para kazanmak olan 
yapımcılar ve özel ajanslar haline 
dönüştürür. 

Etkinlik Süresi: 1.5-2 Saat

Birimler-arası iletişimin vazgeçilmez 
önemi kavramak, şirketin bütününü 
görmek, bütünü için çalışmak ve 
temelleri güvene dayanan “Ben değil 
Biz” bakışı kazanmak şirketleri güçlü 
kılar.

Promises-Promises, katılımcıları, 
birbirine bağlı takımlarda olmanın 
yarattığı baskı ve engellerle karşı karşıya 
bırakan bir politika oyunudur.

Etkinlik Süresi: 3-4 Saat

Müşteri isteklerini 
karşılamak
Müzakere
Kalite kültürü

Movies&Moguls™
İletişim

Büyük resim
Takım dinamikleri

Kaynak yönetimi

Promises-
Promises™
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Canlı Amiral Battı Dev Amiral Battı

Katılımcılar öncelikle takımlara ayrılarak dikey veya yatay olacak şekilde 
toplam 3 kareyi kaplayacak gemilerini yerleştirecekleri alanlara karar verirler. 

Yerde bulunan büyük alana gemilerini kendi stratejilerine göre yerleştiren takımlar 
ellerindeki su dolu küçük balonlarla karşı tarafın gemilerini batırmaya çalışacaklardır. 

Fakat bombalar sınırlı sayıda olduğu için doğru atışı yapmak burada çok önemlidir. Rakibin 
gemilerini vurdukça ortada bulunan büyük panoda gemilerin yerleri işaretle belirlenecek 
ve rakibin stratejisini çözmeyi başaran takımlar tüm gemileri batırdıktan sonra rakiplerin 
ganimetlerini alarak bir üst tura çıkacaktır.

Bu bildiğiniz amiral battı oyunundan biraz farklı olacak. 

Katılımcılar öncelikle takımlara ayrılarak dikey veya yatay olacak şekilde toplam 3 kareyi 
kaplayacak gemilerini yerleştirecekleri alanlara karar vermelidir. 

Katılımcılar gemiler yerleştirildikten sonra, savaş kıyafetlerini giyerek, savaşa hazırlanırlar ve 
yerleştirilen gemilerin içerisine ikişerli olmak üzere sırasıyla otururlar. 

Herkes atış yapmak zorunda olduğu için her bir katılımcıya 3’er adet olmak üzere içerisinde 
renkli boyalar olan küçük balonlar verilir. Katılımcılar sırasıyla atış yaparak karşı tarafın 
gemilerini batırmaya çalışacaktır. 

Vurulan gemileri gösteren ortadaki pano rakibin dizilişi hakkında size bilgi verecektir. En çok 
isabetli atış yapan ve rakibin gemilerini daha önce batıran takım, hem rakibin ganimetini 
kazanacak hem de bir üst tura çıkma şansı elde edecektir.

Savaş gemileriniz hazır mı? Hislerine ne kadar güveniyorsun?
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Ofis Hokeyi Özel Bilgi Yarışı

Bu bildiğiniz sıradan bilgi yarışmalarından çok farklı, dev ekranda yansıtılan 
bir futbol veya bir basketbol maçı içerisinde bilgi yarışmasına var mısınız?

Ekibimiz tarafından kurulan özel bir sistem ile, katılımcıların tamamının dahil olduğu bir bilgi 
yarışması. Futbol veya basketbol maçının sonucu parmaklarınızın ucunda ve firmanızı ne 
kadar tanıdığınıza bağlıdır. 

Takımlardan biri atak yaparken ekranda soru beliriyor ve taraftarlar şirketle ilgili bu sorunun 
cevabını özel cihazlar veya telefonlarıyla sisteme girerek sonuca etki etmeye çalışıyorlar, 
hangi takımın taraftarı daha çok doğru cevap verdiyse o takım gol veya sayılar atıyor! Maç 
sonucunda en çok doğru cevap veren takım şampiyonluğun sahibi oluyor. 

Bu keyifli aktiviteyi dilerseniz 50 kişiyle dilerseniz 1.000 kişiyle gerçekleştirebiliriz. 

Tüm gün oturduğumuz ofis sandalyeleri hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı! 

Bildiğimiz buz hokeyini farklı bir boyuta taşıyoruz. Sandalyeler bu oyunda patenleriniz 
olacak! Takımlar maç öncesi kasklarını, hokey soplarını ve sandalyelerini alarak hazırlıklara 
başlayacaklar. 

Toplam 10 kişi 2 takıma bölünerek, birisi kaleci olmak üzere toplam 5 kişi olarak sahaya 
dizilecekler.

Her bir devresi 15 dk olan 2 set boyunca kıyasıya mücadele edecek olan takımlar birbirlerini 
eleyerek finale yükselecek ve finalde kazanan takım kupanın sahibi olacaktır.

Heyecana hazır mısın? Bilgini sına!
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Ritim Workshop

Şirketinize perküsyon eğitiminin, grubunuzla vereceğiniz konserin, ritmin, 
motivasyonun, takım çalışmasının ve eğlencenin bir arada olduğu interaktif 
bir proje.

Herkes gösteriye interaktif bir şekilde dahil edilir, takım ruhu oluşturulur ve grup 
motivasyonu üst seviyelere çıkarılır.

Günün sonunda katılımcılara çaldıkları firma logolu enstrümanlar hediye edilir.

Ruhunu harekete geçir!
Drone Yarışları

Havada kıyasıya mücadele! Son zamanların en popüler oyuncağı drone ile 
yarışa hazır mısınız? Onar kişilik gruplar, ikişer kişilik takımlara bölünecekler. 

Her çift 5 turu tamamlamak zorunda. 5 turu tamamlayan çift 5. Turun bitiş noktasında 
drone’u sıradaki takıma teslim eder. Drone’u teslim alan çift sonraki 5 turu tamamlamaya 
başlar. Takımlarda bir kişinin görevi diğerine yol göstermektir. 

En iyi 4 grup ile yarı finale kalır, final yarışını kazanan grup kupanın sahibi olur. 

Sadece drone’ları değil bilginizi yarıştıracaksınız. Yarışan çiftler dışında kalan grup üyeleri 
arka tarafta moderatör tarafından yöneltilen soruları yanıtlayarak ceza veya ödül sürelerini 
gruplarına kazandıracaklar. Her bir doğru cevap 1 saniye toplam süreden eksiltirken her 
yanlış cevap toplam süreye 1 saniye eklenmesini sağlayacak. Kupaya giden yolda tüm ekip 
arkadaşlarının katkısı önemlidir.

Pilot koltuğuna sen otur!
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Süper Kahraman

Rakiplerinizden biri genel merkezine gizli bir bomba yerleştirdi... 

Şirketinize yapılan bu gizli saldırı özel ekiplerimiz tarafından fark edildi. Yoğun uğraşlar sonrası 
gizli bombayı buldunuz. Bombanın üzerinde bulunan düzeneğinin şifresini kırabilmek ve geri 
sayımı durdurabilmek adına özel bir görevi tamamlamanız gerekiyor.

Size ve ekibinize verilen kısa süre de bombayı durduracak gizli bilgilerden oluşan şifreleri çözmek, 
şirketiniz için önemli olan tüm bilgileri toplamak ve ipuçlarını bir araya getirmeniz gerekmektedir. 

Bu bilgilere ulaşmak sandığınız kadar kolay değil. Bazı ipuçları zihinlerinizin sınırlarını zorlarken 
bazılarında tüm el becerilerinizi göstermeniz, bazı ipuçlarında ise tüm ekip halinde hareket 
etmeniz gerekecek. Bu bilgiler bir kasa içinde, bir kitap arasında veya havuz başında bir masanın 
altında olabilir. Unutmayın geri sayım hızla devam ediyor! 

Mavi kablo mu? Kırmızı kablo mu? Sizce hangisi ?

Yeteneklerini test et!
CSI

Şirketiniz de bir cinayet işlendi…

Etrafa yayılmış bir dolu ipucu bulunmakta ve mekanda bulunan herkes şüpheli listesinde yer 
almaktadır. Bu cinayeti çözüme kavuşturmak sizin ve ekibinizin ellerinde. 

Bulacağınız ipuçlarını, delilleri ve laboratuvar sonuçlarını inceleyerek suçluyu yakalayabilirsiniz. 
Suçlu şirketinizin içinden biri de olabilir. 

Bu yüzden bulacağınız her bilgi çok önemli ve gizli kalmalıdır. 

Suçlu kim?
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Blockbuster

Oscarları kazanmaya hazır mısınız?

Şirketiniz tarafından düzenlenen özel oscar gecesinde gösterime girmek üzere bir film 
çekmeniz gerekiyor. Çeşitli konularda film çekebilirsiniz (müzikal, aksiyon filmi , reklam 
filmi, vb...) Senaryolarınız yazarak , oyuncu kadronuzu, yönetmenizi, kameramanız ve 
kostümlerinizi seçerek film çekimlerine başlayabilirsiniz. Çekimler sırasında, hem eğlenecek 
hem de ömür boyu saklayabileceğiniz bir anınız olacak. 60 dakika sürede çekilen filmler 
istenirse montajlanarak jüriye sunulur. Tüm katılımcılar filmleri izlerken kimi zaman 
bol kahkaha atacak, kimi zaman duygu selleri yaşanacak, kimi zaman da şaşkınlıklarını 
saklayamayacaklardır. Jüri seçimi sonucu ekipler oscar ile ödüllendirilecekler.

Kendi Şirket Filmlerimizi Çekiyoruz!
Yaratıcı Makinalar

Şirketinizin ihtiyacı olan yaratıcı makineleri üretmeye hazır mısınız?

Takımınıza verilen, birbirinden farklı malzemeler ile beraber en yaratıcı ve işlevsel makineyi 
üretmelisiniz. Ürettiğiniz makine diğer takımların üretmiş olduğu makineler ile uyumlu 
şekilde çalışabilmelidir. Bu makineleri üretmek için sadece bir saatiniz bulunmaktadır. 
Eğer makineyi zamanında üretemezseniz, şirketinizin tüm faaliyetleri duracak. Elinizi çabuk 
tutmanızda fayda var.  

Dizayn etme sırası sende!
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Company Car Factory

Şirketiniz için sizden özel bir araba tasarlamanızı ve üretmenizi istiyoruz. 

Aracınızın tüm parçalarını özel olarak üretecek ve bir araya getireceksiniz. Bu keyifli 
aktivitede hem zamanla hem de diğer takımlarla yarışıyor olacaksınız. 

Üreteceğiniz araçlar, gerekli kontrollerden geçerek tasarım ödülü için en yüksek puanı 
almaya çalışacaktır. Tasarım ödülü alamayan takımlar ise hünerlerini yarış pistinde 
gösterecektir. 

Tozun dumana katıldığı, eğlence ile takım çalışmasının yoğrulduğu en keyifli aktivitelerden 
biri olan Company Car Factory hem kapalı alanda hem de açık alan keyifle yapılabilmektedir.

Arabanı üret, yarışı kazan!
Karmaşık Dünya

Şimdi biraz da zihnimizin sınırlarını zorlayalım. 

Hem görsel hafızanızı, hem el becerinizi,  hem de pratik zekanızı kullanmak zorunda 
olduğunuz birbirinden zor ama bir o kadar eğlenceli parkurlarla karşılaşacaksınız.

Parkurları bitirmeye çalışırken bir yandan da size verilen süreyi iyi kullanmanız 
gerekmektedir. Bazı parkurlarda bireysel bazı parkurlarda takım halinde hareket etmeniz 
zorunlu.

Bunların yanı sıra firmanızı/ürününüzü ne kadar iyi tanıdığınızı sizlere yöneltilen sorular ile 
test edeceksiniz. 

Bul bulabilirsen!
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Ajan Akademisi

Şirketinizin gizli bilgileri rakipler tarafından ele geçirildi. 

Bu bilgileri kurtarmak sizin elinizde fakat bunun için özel eğitimlerden geçmeniz 
gerekmektedir. Bilgileri kurtarmak için gerekli olan tüm yetenekleri bu eğitim sayesinde 
öğrenecek ve başarıyla uygulayacaksınız. Kimi zaman ekip arkadaşınızı ipler üzerinde bir yere 
taşırken, kimi zaman zihninizi zorlayacak karmaşık şifreler çözeceksiniz.
Birbirinden farklı ve bir o kadar da zor olan parkurları başarıyla tamamlayan takımlar 
şirketiniz tarafından özel görev için seçilecektir. Komple bir ajan olmak için farklı yetenekler 
kazanabilmeniz için dans, ritm ve aikido vb. eğitimleri de alacaksınız.

Zorlu eğitimi başarıyla tamamla!
Bisiklet Rallisi

Dört tekerlekli, iki kişinin pedal çevirdiği, bir kişinin sürebildiği, bir kişinin de 
öndeki kaptan koltuğunda oturup verilen toplarla parkur üzerindeki zorlu 
hedefleri vurmaya çalıştığı eğlenceli bir oyun! 

Bu oyunda el-göz koordinasyonu, iletişim, hız, takım çalışmasının bir arada olması başarıyı 
getirebilir. Dokuzar kişilik gruplar üçer kişilik takımlara bölünür. Her takım parkuru 
tamamlayıp pit-stop alanında bisikleti grubundaki diğer takıma bırakır. 

Gruplardaki tüm takımlar parkurları tamamladığında grupların toplam süreleri ve 
kazandıkları puanlar karşılaştırılarak en iyi 4 grup belirlenir. Final yarışını kazanan grup 
kupanın sahibi olur. 

Sadece bisikletleri değil bilginizi yarıştıracaksınız. Yarışan çiftler dışında kalan grup üyeleri 
arka tarafta moderatör tarafından yöneltilen soruları yanıtlayarak ceza veya ödül sürelerini 
gruplarına kazandıracaklar. Her bir doğru cevap ekstra puan, her yanlış cevap eksi puan 
kazandıracaktır. Kupaya giden yolda tüm ekip arkadaşlarının katkısı önemlidir.

3-2-1! Yarış başlasın! 
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Team Art

Birbiriyle işbirliği içindeki takımlar sanatsal becerilerini ortaya koyarak, 
şirketleri için özel bir sanat eseri oluşturmaktadır.

Takımlara boyalar, özel fırçalar, çizim kalemleri, önlükler ve eldivenler vb. malzemeler 
kulanırlar. Büyük resmi tamamlamak için verilen şablonları tamamlayıp, kendi görsellerini 
tamamlayacak takımı bulurlar. 

Şablonlarını tamamlayan takımlar, teknik masadan boyaların alarak sanat eserlerini 
oluştururlar. Tüm takımlar işlemlerini bitirdikten sonra sırasıyla bir araya gelerek büyük 
resmi ortaya çıkarırlar.

İçindeki sanatçıyı keşfet! 
Büyük Bilye Yarışı

Katılımcılar kendilerine verilen çeşitli malzemeler ile kesintisiz farklı 
düzenekleri birleştirerek başlangıç noktasındaki topu final noktasına 
kadar taşırlar.

Fakat bu görüldüğü kadar da kolay olmayacak. Her takım yapmaya başladığı düzeneği 15 
dakika içinde inşa etmeli ve bir sonraki takıma izlemeleri için gerekli şartnameyi bırakmalıdır. 

Takımlar kusursuz planlama yaparak, önceki takımın şartnamesini hızlıca hayata geçirmelidir.

Finale ilk sen ulaş!
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Kızak Yarışları

Şirketinize özel birbirinden hızlı ve özel kızaklar yapmaya hazır olun.

Üretim sırasında kısıtlı malzemeleri yaratıcı bir şekilde kullanmanız gerekecek. Takımınız 
tarafından üretilen kızaklar yetkili ekipler tarafından son kontroller yapılarak yarış pistinde 
alınacaktır. Sürücüleri belli olan kızaklar hakemin işaretiyle birilikte finale ulaşmak için keyifle 
yarışacaklar. 

Karda eğlenceye hazır mısın?
Big Challange

Hayatta kalmanız için tüm takım arkadaşlarınıza ihtiyacınız var.

Birbirinden zor ve farklı görevler ile karşılaştığınızda tüm ekibinize güvenmeniz ve onların 
yönlendirmelerine ihtiyacınız olacaktır. Bazı görevlerde ekip arkadaşınızla beraber çalışıp, 
bazı görevlerde ise rekabetin içine gireceksiniz.

Arkadaşlarınızın deneyimlerine güvenmeyi unutmayın.

Hayatta kal!
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Sosyal Sorumluluk

Bazı Projeler:

• Bisiklet yapımı
• Tekerlekli Sandalye Yapımı
• Okul Sırası Yapımı
• Barınak ve Kulübe Yapımı
• Kıyı Temizleme
• Fidan Dikme

Düşlerine ortak ol!
Şirket Legosu

Birbirinden farklı legolar yapmaya hazır mısınız ? 

Birbirinden farklı parçaları bir araya getirerek 3 boyutlu harika maketler oluşturabilirsiniz. 

Her masada duran farklı maketleri yapmaya başlayan katılımcılar kendi içlerinde ikiye 
ayrılarak düdük sesiyle beraber masalarını değiştirir ve gittikleri masadaki maketi yapmaya 
devam ederler. 

Değişim sırasında takımların birbirleriyle konuşmaları yasak. Değişime ve zorluklara hızlı 
adapte olan takım puanları toplayarak gün sonundaki sürpriz ödüllerin sahibi olur.

Lego çılgınlığına hazır mısın?
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Piknik Aktiviteleri

• Gladyatör
• Rodeo
• Canlı Langırt
• Bungee Run
• Olimpik Parkur
• Tırmanma Piramidi
• Merdane
• Zıplayan Toplar
• Korsan Kaydırak
• Şut Becerisi
• Hayvanat Bahçesi
• Şişme Ayak Bilardosu
• Trambolin
• Süper Jumper
• Top Havuzu
• Dev Dart
• Sumo Güreşi
• Eğlenceli Zıp Zıp
• Tavla Turnuvası
• Masa Langırtı - Air Hokey - Dart - Dev Jenga

• Waffle
• Pamuk Şeker
• Popcorn
• Osmanlı Macunu
• Maraş Dondurması
• Elma Şekeri
• Süt ve Fresh Mısır
• Şıracı - Şerbetçi
• Gözleme Yayık Ayran
• Boza
• Salep
• Kestane
• Kağıt Helva
• Lokma
• Sucuk Ekmek
• Köfte Ekmek
• Nohut Pilav
• Kokoreç
• Tavuk Pilav

Şişme Oyunlar ve
Karnaval Yemekleri:

7’den 70’e eğlence!
Fuaye Aktiviteleri
Eğlenceye katılın!

Bazı Aktiviteler:

• Ahşap Ayak Bilardosu
• Blender Bike
• Hız Duvarı
• Anlat Anlatabilirsen
• Pandomim
• Canlı Heykel
• Jonglör
• Sirk Atölyesi
• Photobooth
• Eş Eşleştirme
• Bando Gösterisi
• Işıklı Dans Gösterileri
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KIRMIZI ODA NASIL OYNANIR?

Takımınızla birlikte karanlık bir odada kilitlisiniz.

Odanın içersinde çalışma masası, birkaç kilitli dolaplar ve masanın üstünde yazılı birkaç 
evraktan başka bir şey olmadığını fark ettiniz.

Saklı ipuçlarını bulacak, bulmacaları çözecek ve odanın gizemini açığa çıkarmaya 
çalışacaksınız.

Odadan çıkmak kolay değil. Tek başınıza çıkmanız ise imkansız! Eğer birlik olmazsanız “işin 
içinden” hatta bu odadan bile çıkamazsınız!

Bütün bunları yapıp odadan çıkabilmek için 45 dakikanız var.

Code Name Delta

Amaç
Takımınızın tüm üyeleri destek verirse, iletişim kanalları çalışırsa, beraber çalışmayı ilke 
edinirseniz, başarma inancınızı ve hırsınızı ortaya koyarsınız; ardı ardına birbirinden zor 
görevleri başarıp birleşebilirsiniz. 

Kısıtlı zaman altında, kas gücünden çok beyin gücü ve doğru iletişimle takımlarınız geniş 
aktivite havuzumuzdan seçilmiş takım çalışması aktivitelerinden geçerek gizli şifreyi ele 
geçirip, başarının tadına varıp, hem eğlenip hem öğrenecekler.

PROGRAM
Gruplar verilen yönlendirmeler ve eşlik eden rehberler 
ile beraber sırasıyla daha önceden seçilen 1’i açılış olmak 
üzere toplam 6 farklı parkurun olduğu alanına geçilir.
Bu alanlarda görev kağıtları teslim edilir. Gruplar verilen 
sürelerde görevlerini başardıkları takdirde şifrelerini alırlar.
Yaptıkları aktivite ile ilgili öğrenme alanlarını interaktif bir 
biçimde danışman eşliğinde gözden geçirirler.
Bir sonraki aktivite alanına geçerler.
Tüm şifreler toplandıktan sonra tüm şirketin bir arada olduğu son aktiviteye geçilir. 
Büyük şifre alınır.
Tüm şifreler sırası ile birleştirilir. Günün sloganı elde edilir.

Takım dinamiklerini hayata geçir!
Kırmızı Oda

Kırmızı Oda, ODA ekibinin hazırladığı bir odadan kaçış oyunudur.

6-10 kişilik takımlar Kırmızı Oda’ya girecek ve içerisindeki şifreleri ve bulmacaları çözmeleri 
istenecektir.

Takımlar 45 dakika süresince odanın gizemini çözüp, dışarı çıkmaya çalışırken hem 
eğlenecek hem de belli hedeflere yönelik gelişim gösterecektir.

Gizemi çöz!
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Dijital Oyunlar

Oyun isimleri

Video oyunları çok keyifli!
Atölye Çalışmaları 

Birbirinden keyifli, farklı atölyeyi sizler 
için sunuyoruz.

• Kokteyl Atölyesi
• Dans Atölyesi
• Terrarium Yapım Atölyesi
• Makyaj - Bakım Atölyesi
• Ebru Atölyesi
• Parfüm Atölyesi
• Sağlıklı Yaşam Atölyesi
• Nefes - Kahkaha Yogası - Yoga Atölyesi
• Karikatür - Resim Atölyesi
• Seramik Atölyesi
• Ahşap Boyama Atölyesi
• Yılbaşı Ağacı ve Hediye Kutusu
• Fotoğrafçılık Atölyesi
• Kalıp Atölyesi
• Küre Yapım Atölyesi
• Masaj Atölyesi
• Çanta - T-Shirt Tasarım Atölyesi
• Takı Tasarım Atölyesi
• Tiyatro Atölyesi
• Karaoke Atölyesi
• Zumba Atölyesi 

Yeteneklerini keşfet!

• Roller Coaster

• Hedefleri Vur

• Dijital Graffiti

• Orta Kafa Gol

• Zombi Avı

• Fruit Ninja

• Basketbol

• Golf

• Beyzbol

• Dev Tırmanış

• Penaltı Kurtarışı

• Kartal Uçuşu

• Binbir Şekil Duvarı

• Ürünlerini Yakala

• Sports Bar

• Dijital Bike

• Dijital Yapboz

• Flip Book

• Zihin Savaşları

• PS - Xbox Oyunları
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KONFERANSKeynote Konuşmalar
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KONFERANSLAR 

• Çözümün Parçası Olmak
• 21. Yüzyıl Çalışanı Olmak
• 3S: Soru Sorma Sanatı
• Her Başarının Arkasında Bir Hikaye Var!
• Startup Gibi Yönet
• Kart Hamili Yakınımdır!
• Benim Adım Ironman
• Kurumsal Kahraman
• ‘Çarık’ İnovasyonu
• Birlikte Daha Güçlüyüz…
• Kazanmak için Oyna

STE Turkey olarak, muğlak kavramların dinleyiciler 
tarafından içselleştirilmesi için mutlaka yaşanmış 
deneyimleri, gerçek hikayeleri ve uygulanabilir örnekleri 
anlatmak gerektiğine inanıyoruz…

Uygulanabilir yenilikçilik, iş dünyasında doğru kişilere ulaşabilme sanatı, 
hikayeleştirmenin sırları, iş - özel hayat dengesini korumak, uygulama 
disiplinine sahip olmak ve bir girişimci ruhuyla şirket yönetebilmek gibi 
konuları, Türkiye’de yaşanmış örnekleriyle desteklenmiş, yalın ve eğlenceli 
bir anlatımla sunuyoruz.
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Kurumsal Kahraman: Dirençli,
Esnek, Kararlı (Resilient, Agile & Gritty)
Kariyerinde başarılı olmak için sadece 
yetenek yeterli değil. Zorluklara karşı 
dirençli, değişimin gerekliliklerine göre 
esnek ve hiç bitmeyen kararlılık 
olmazsa olmuyor.

‘Çarık’ İnovasyonu
Bugüne kadar duyduğunuz teorik kavramları, 
global dev şirketlerin örneklerini bir kenara 
bırakıp, Türkiye’ye özel dinamikler, yaşanmış 
hikayeler ve insan - ürün - pazarlama 
ekseninde yepyeni bir iş modeli ile tanışmak 
için Çarık İnovasyonu’nu dinleyin...

21. Yüzyıl Çalışanı Olmak
21. Yüzyıl çalışanı demek esnek, 
açık iletişimi sağlayabilen, kişisel 
yaratıcılığı gelişmiş ancak takım oyunu 
oynamasını da bilen, hedefleri belirli 
ve en iyiden öğrenmeye hevesli 
çalışanlar demek…

Kart Hamili Yakınımdır!
Vogue ve GQ gibi ikon markaları 
bünyesinde bulunduran dünyaca ünlü 
dergi grubu Conde Nast’ın Türkiye’ye 
gelme hikayesinin etrafında örülen bu 
konferansta, Etkin Networking için
yapılması gerekenler bir bir anlatılıyor…

Kazanmak için Oyna
Spor dünyasında başarılı olan birey ve 
takımların sırlarını açıkladığımız 1.5 saatlik 
bu konferansta, video ve görsellerle 
desteklenmiş, farklı spor disiplinlerinden 
oluşan hikayelerimizle ‘Kazanmak için 
Oynamanın’ reçetesini sunuyoruz.

Çözümün bir parçası olmak için 
yapılması gerekenlerin ve en 
iyi uygulamalarının güncel, ilgi 
çekici ve eğlenceli bir şekilde 
anlatıldığı bu konferans,
90 dakika sürüyor.

Çözümün Parçası Olmak Startup Gibi Yönet
Dünyayı kasıp kavuran Startup kültürü gerçeği, artık sadece küçük 
işletmelerde değil, büyük organizasyonlar için de geçerli. Sadece dünyada 
değil, Türkiye’de de bu kültürü başarı ile oturtmuş şirketlerin hikayeleri 
ile birlikte Startup Kültürü oluşturmak için gerekli 5 faktörün anlatıldığı 
bu konferansı şirket sahipleri, C-Level tüm yöneticiler, yaratıcı liderler ve 
müteşebbisler dikkatle izlemeli.

3S: Soru Sorma Sanatı
Sadece doğru soruları değil, doğru 
sırayla sormanın önemini vurgulayan 
program sonunda katılımcılar, iş 
hayatlarına anında etki edebilecek, kritik 
alışkanlıkları kazanıyor, şirketlerine de 
kazandırıyorlar...

Benim Adım Ironman
Siz de, özel yaşamınızı alt üst etmeden iş 
hayatınızda başarılı olabilir, kendinize ve 
sevdiklerinize vakit ayırabilir ve hayattaki 
tutkularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik 
bunu evrenden, enerjiden, elle tutulamayan 
soyut kavramlardan medet umarak değil, işe 
kendinizle başlayarak elde edebilirsiniz…

Birlikte Daha Güçlüyüz…
İnsanların grup içinde tek başına olduğundan 
daha verimli çalışması, farklı yetkinlikler ile 
bir arada bulunmanın verdiği rahatlık ve 
sinerjidir. Sadece bu örnekler için değil, İş 
hayatında da birlikte başarmanın sırrını 
1 saatlik konferansımızda paylaşıyoruz…

Her Başarının Arkasında Bir Hikaye Var!
Yazının icadından bu yana var olan 
hikayeleştirme tekniklerini, hikayeler 
üzerinden anlatan bu konferans sonunda 
katılımcılar, gerek iş hayatlarında gerek de 
sosyal ortamda daha ilgi çekici hale gelmenin 
sırlarını keşfediyor…
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CANIM DOKTOR
SAĞLIK SEMİNERLERİ

Sağlık Seminerleri 

‘‘Sağlık sorunlarını baştan engellemek,
tedavi etmekten daha az zahmetli ve
daha az masraflıdır’’

Grip mevsiminde salgınları engellemek
için yapılabilecek bilinçlendirme
çalışmaları grip vakalarında gözle
görülür bir azalma sağlar. Çocuklara
öğretilebilecek basit bir doğru el yıkama
bile salgınların azalma nedenidir.

Veya ev hanımlarına ev işi yaparken
dikkat etmeleri için verilecek basit birkaç
tavsiye hem fiziksel sağlıklarını, hem
yaşam kalitelerini artırır.

Ofis hayatı zor…

Hele bir de gününüzün en az 8 saati
masa başında geçiyorsa daha da zor…
Bütün gün bilgisayar başından
kalkmadan parlak bir ışığa bakmak, öne
eğilerek çalışmak, küçük mola fırsatları
verip yenilenmemek bel, boyun, omuz
ağrılarından tutun da obezite, diyabet ve
kalp damar hastalıklarına kadar aklınıza
gelebilecek birçok hastalığa davetiye
çıkarıyor…

Sonuç: İş gücü kaybı!

Her ebeveyn çocuğunun çok başarılı
olmasını ister… Öyle ki zaman zaman
veliler arasında kıyasıya bir yarış bile
başlar… Oysa her çocuk aynı değildir.
Parmak izi gibi yapıları, ilgi alanları,
yetenekleri ve başarılı olabilecekleri
kulvarlar da farklıdır. Her çocuktan aynı
başarıyı beklemek büyük bir yanılgı
olduğu gibi okul başarısızlığını da
beraberinde getirir.
Toplum sağlığını yakından ilgilendiren
sayısız sağlık problem var aslında…

Oysa ki; bu problemlerin hangileriyle
karşılaşılacağını tahmin etmek,
karşılaşıldığında ise ne yapılması
gerektiğini bilmek mümkün…

Nasıl mı?
Bilinçlenerek!
Üstelik Türkiye’nin alanında öne çıkan
doktorları tarafından!

CANIM DOKTOR ekibi,
siz ve çalışanlarınız için
OFİSİNİZE, YAŞADIĞINIZ SEMTE
VE OKULUNUZA GELİYOR!

PROF. DR. KADİR Demir
Mide ve Bağırsak Hastalıkları 
Uzmanı

PROF. DR. Özgür ÖZTÜRK
Psikiyatri Uzmanı

PROF. DR. Cihan AKSOY
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Uzmanı

PROF. DR. Kerim GÜLER
İç Hastalıkları Uzmanı

PROF. DR. Yasemen IŞIK
Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Uzmanı

PROF. DR. Nermin GÜLER
Çocuk Alerji ve Göğüs
Hastalıkları Uzmanı

PROF. DR. Deniz 
DEMİRYÜREK
Anatomi Uzmanı 

DR. Serkan 
KARAİSMAİLOĞLU
Fizyoloji Uzmanı

PROF. DR. Timur
TİMURKAYNAK
Kardiyoloji Uzmanı

PROF. DR. Metehan ÖZEN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
UzmanıUzmanı

PROF. DR. Hasan MERİÇ
Diş ve Diş Eti
Hastalıkları Uzmanı

PROF. DR. Hale Başak
ÖZKÖK ÇAĞLAR -
Radyasyon Onkoloji Uzmanı

PROF. DR. Erdem TEZEL
Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı

YRD. DOÇ. DR. Tayfun 
HANCILAR
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

DR. Ayça KAYA
Obezite ve Metabolizma
Hastalıkları Uzmanı  

PROF. DR. Çağlar 
ÇUHADAROĞLU
Göğüs Hastalıkları ve
Uyku Bozuklukları Uzmanı

DOÇ. DR. Burak 
DOĞANGÜN
Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Uzmanı

Mert GÜLER
Yoga Eğitmeni, Meditatif
Rehber, Yaşam Koçu

OP. DR. Banu ÇİFTÇİ
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı

DANIŞMANLARIMIZ
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WORKSHOPFikir Bulma Çalışmaları



HEDEF YAYILIMI,
UYUMLAMA & OKR

ŞİRKET
KÜLTÜRÜ

Hedefler, her ne kadar şirketin üst kademesi tarafından onaylansa da, bu hedeflerin tüm firma 
tarafından doğru anlaşılması ve içselleştirilmesi de en az hedeflerin kendisi kadar önemlidir.

Yapacağımız Workshop’un esas amacı, bu hedeflerin katılımcılar tarafından öncelikle net 
olarak anlaşılması, ilham verici hale getirilmesi ve hepsinden de önemlisi, konulan hedefler 
doğrultusunda herkesin bireysel / departman aksiyon planlarının çıkartılması olacaktır.

Hedefleri, en üst kademedeki stratejik hedeflerden, her bireyin bireysel iş hedefine yaymak hiç 
bu kadar etkin olmadı.

Şirket kültürü, iş sonuçlarına pozitif katkıda bulunmalı ve 
çalışan bağlılığını artırmalıdır...

Şirket hedeflerine destek olacak yeni kültürü beraber tasarlıyor,
Şirket hedeflerinin çalışanlara doğru yukarıdan aşağıya uyumlanmasına yardımcı oluyor,
İç iletişim stratejimize uygun, şirket içinde kültürü yayacak temsilciler yetiştiriyoruz...

Şirket kültürünü destekleyecek.

Yüksek Performans Kültürü’ne geçiş
Şirket değerlerinin bulunması
Şirket değerlerinin benimsetilmesi
Simplicity
Agility 
v.b. konularda farklı metodojilerle uygulanabilecek fikirler bulduruyoruz.
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İNOVASYON VE
STRATEJİ WORKSHOP
Şirketinize ve sektörünüze, uygun çeşitli inovasyon tekniklerini kullanarak yeni fikirler envanteri 
oluşturup, bu fikirleri önceliklerine göre seçmek.

Müşteri deneyimini arttırmak
Şirket stratejisine yön vermek
Yeni iş modeli bulmak
Yeni ürün ve hizmet önerileri bulmak
Farklılaşma fikirleri bulmak

BAZI REFERANSLARIMIZ

5554



Pr
in

te
d 

by
 P

rin
t T

ek
no

lo
ji



Tepecik Yolu Akgören Sk. 
Akün Apt. No: 3/3
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
+90 (212) 327 74 15

www.steturkey.com


