EVENT - ACADEMY - FILM

Edutainment Group olarak “Etkinlik”, “Eğitim” ve “Film Prodüksiyon” şirketlerimiz ile
2005 yılından bu yana alanımızda Türkiye’nin en çok tercih edilen gruplarından biriyiz.
Uluslararası "Edutainment" yöntemini 16 yıl önce Türkiye’de ilk uygulamaya başlayan şirket
olarak ünlü oyuncularımızın da yer aldığı 90 kişilik ekibimizle birlikte, yüzlerce marka,
acenta, event, iletişim ve PR ajansı için;
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Yüz Yüze ve Online Etkinlik İçerik Tasarımı ve Uygulaması,
İç İletişim, Çalışan Bağlılığı ve İşveren Markası İletişim ve Etkinlik Çözümleri,
İnteraktif Show ve Teatral Gösteriler,
Yarışma Programları,
Workshop / Atölye,
Takım Oyunları,
Kurumsal Eğitimler ve Konferanslar,
Reklam, Viral, Tanıtım, İç İletişim, Sosyal Sorumluluk, Eğitim ve İSG Filmleri,
Celebrity ve Sunucu ve Organizasyonu
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri (KSS)

tasarladık ve hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızla on binlerce kişiye ulaştık.

Bağdat Cad. Turab Sok. No: 6/4 Suadiye 34740 İstanbul
T. 02164459500 (pbx) F. 02164459502
www.edutainment.com.tr

2005 yılından günümüze yüzlerce marka, acenta, event, iletişim ve PR ajansları için
hayata geçirdiğimiz etkinlik içeriklerimizi fiziksel etkinliklerde ve online platformlarda
sizlerle buluşturuyoruz.
Türkiye’nin en çok yüz yüze ve online etkinlik gerçekleştiren grubu olarak katılımcıların
duyularına hitap eden, benzersiz deneyimlerin yaşandığı, yaratıcı ve ses getiren, etkinlik
içerikleri tasarlıyor ve uyguluyoruz.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Online Canlı Yayın,
Yüz Yüze ve Online Etkinlik Tasarımı ve Uygulaması,
İç İletişim, Çalışan Bağlılığı ve İşveren Markası İletişim ve Etkinlik Çözümleri,
İnteraktif Showlar & Teatral Gösteriler,
TV Yarışma Programları,
Workshop / Atölye ve Takım Oyunları,
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri (KSS),
Celebrity ve Sunucu Organizasyonu,
Reklam, Viral, Tanıtım, İç İletişim, Sosyal Sorumluluk, Eğitim ve İSG Filmleri.

Hangi Etkinlikleriniz / Toplantılarınız İçin İçerik Tasarlıyoruz?
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Distribütör, Bayi ve Acente Toplantıları,
Dönem Toplantısı, Hekim ve Eczacı Toplantıları, Hastalık Farkındalık Toplantıları,
Mağazalar ve Şubeler Toplantıları,
Satış Ekipleri Toplantısı, Vizyon Toplantısı ve Yıl Sonu Değerlendirme Toplantıları,
İç İletişim Toplantısı, Eğitim Toplantısı ve Yönetim Toplantıları,
Yeni Ürün ve Proje Lansmanı,
Basın Toplantısı,
Yurtiçi Yurtdışı Motivasyon ve Teşvik Gezileri/Incentives,
RoadShow,
Kongre, Konferans, Fuar ve Festival,
Özel Günler Etkinlikleri (Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Bayramlar, Yılbaşı vb.),
Sağlık İle İlgili Özel Günler ve Haftalar Etkinlikleri,
Gece ve Açılış Organizasyonları,
Ödül ve Kutlama Törenleri,
Sosyal Sorumluluk Projeleri,
AVM ve Büyük Perakende Zincirleri Aktiviteleri,
Gerilla Pazarlama Aktiviteleri/Saha Aktiviteleri,
Üniversite Kariyer Günleri ve Bahar Şenlikleri.

YÜZ YÜZE VE ONLINE
ETKİNLİK TASARIMI VE
UYGULAMASI
Etkinliğinizin içeriğini,
amacınıza, hedeflerinize ve
katılımcı kitlenize uygun
olarak tüm detaylarıyla
baştan sona tasarlıyor
ve uyguluyoruz.
İÇ İLETİŞİM, ÇALIŞAN
BAĞLILIĞI VE İŞVEREN
MARKASI İLETİŞİM
VE ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ
Stratejiden uygulamaya
tüm iletişim ve etkinlik
hizmetlerimizi, tamamen iç
müşterinize yani
çalışanlarınıza özel
tasarlıyor ve uyguluyoruz.
TAKIM OYUNLARI
Takım oyunlarımızda,
katılımcıların kendi
aralarındaki iletişimi ve iş
birliğini artırarak takım
olmalarını, eğlenirken
öğrenmelerini ve
motivasyonlarını artırmalarını
sağlıyoruz.
CELEBRITY VE
SUNUCULAR
Online
etkinliklerinizin daha
ilgi çekici ve akılda
kalıcı olması için
sinema, televizyon ve
müzik dünyası
starlarının
etkinliklerinizde yer
almasını sağlıyoruz.

ONLINE CANLI YAYIN
En çok canlı yayın ve online
etkinlik gerçekleştiren
şirket olarak toplantı, basın
lansmanı, ürün lansmanı,
özel günler, ödül törenleri,
kongre, sosyal sorumluluk
projeleri vb. etkinliklerinizin
tüm içerik, çekim ve
yayınını gerçekleştiriyoruz.
WORKSHOP/ATÖLYE
Etkili bir takım çalışması ve
motivasyon aktiviteleri olan
atölyelerimiz ile benzersiz
ve akılda kalıcı deneyimler
yaşatıyoruz.

KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ
Şirketinize özel, ünlü
oyuncularımızın ve önemli
uzmanların katılımıyla, özel
konsept ve içeriklerle,
hedeflenen kitleye yönelik
projeler tasarlıyor ve
uyguluyoruz.
FİLM PRODÜKSİYON
Sizlere senaryosundan
oyuncusuna, mekanından
çekimine, kurgusundan montajına
kadar tam hizmet veriyoruz. Bu
nedenle bir film prodüksiyonu için
birden farklı firma ile çalışmanıza
gerek kalmıyor. Böylece hem
zaman açısından hem de
maliyetler açısından sizlere önemli
avantajlar sağlıyoruz.

İNTERAKTİF SHOW & TEATRAL GÖSTERİLER
EDUTAINMENT SHOW
Etkinlikleriniz için katılımcıların duyularına
hitap eden, yaratıcı, uzun süre hafızalardan
silinmeyecek en iyi skeçleri hazırlıyor ve ünlü
oyuncularımızla sahneliyoruz.
Gösterinin tüm akışı ve içerikleri, sizlerle
yapılacak brief toplantısı sonrasında
senaristlerimiz tarafından tamamen size özel
yazılmaktadır.
Skeçlerimizde, vermek istediğiniz bilgi ve
mesajlar da yer almaktadır. Ayrıca skeçlerde,
şirketinizin kullandığı jargonlara, sık
karşılaşılan durum ve olaylara da yer
vermekteyiz.
Gösterinin başlangıcında, skeç aralarında ve
gösterinin sonunda moderatör-oyuncumuz
katılımcılarla sohbet etmekte ve interaktifliği
artırmaktadır.
Ayrıca moderatör-oyuncumuz, daha önce
sizden aldığımız bilgiler doğrultusunda, başarı
hikayelerinin, şirkette yaşanmış ilgi çekici
durumların ve çalışan hikayelerinin
kahramanları olan kişilerle eğlenceli sohbetler
gerçekleştirmektedir.
Gösterilerimizin senaryo, kostüm ve dekor
çalışmaları, başarılı dizi ve filmlerde görev
almış senaristlerimiz ve sanat ekibimiz
tarafından gerçekleştirilmektedir.

İNTERAKTİF SHOW & TEATRAL GÖSTERİLER
EDUTAINMENT TALK SHOW
TV’de severek izlediğiniz Talk Show programlarından çok
daha fazlasını şirket etkinlikleriniz için tamamen size özel
hazırlıyoruz.
Talk Show programımıza şirket yöneticilerinizi konuk alıyor ve
vermek istedikleri mesajları ve bilgileri interaktif ve akılda kalıcı
bir şekilde aktarmalarını sağlıyoruz.
Programın tüm akışı ve içerikleri, sizlerle yapılacak brief
toplantısı sonrası senaristlerimiz tarafından yazılmaktadır.
Eğlence ve bilginin bir arada yer aldığı dopdolu bir
Edutainment Talk Show programı sizleri bekliyor.

Programda Yer Alan Bölümler
1. Söyleşi-Sohbet: Sunucumuz ve şirket yöneticileri arasındaki
bilgilendirici ve eğlenceli sohbetler.
2. Şirket Yöneticilerinin Sunumları: Şirket yöneticilerinin
vermek istedikleri bilgi ve mesajları interaktif ve akılda kalıcı bir
şekilde aktardıkları bölümler.
3.Yönetici VTR’leri: Şirket yöneticileriyle çekilen eğlenceli
videolar.
4. Çalışanlara Sorduk Röportajları: Belirlenen bir konuda şirket
çalışanlarına sorular sorduğumuz bilgilendirici ve eğlenceli
röportajlar.
5. Sokak Röportajları: Belirlenen bir konuda sokakta sorular
sorduğumuz bilgilendirici ve eğlenceli röportajlardır.
6. Telefon Bağlantısı: Ünlü bir oyuncumuzla önceden
kaydedilmiş ancak program sırasında canlı gibi verilen telefon
bağlantısı.
7. Soru ve Cevap: Programın son bölümünde katılımcılarla
soru-cevap şeklinde sohbet edilmektedir.
8. Sektör Bölümü: Tercihinize göre programda konuk olarak
bir oyuncumuz da yer almaktadır. Oyuncumuz, şirketinizin
faaliyet gösterdiği sektörde faaliyet gösteren, her şeyi eski
usul, amatörce ve kurumsal olmayan yöntemlerle ve başarısız
stratejilerle yapmaya çalışan birisini canlandırmaktadır.Böylece
yöneticiler tarafından aktarılan bilgileri pekiştirmekte ve aynı
zamanda programa mizah katmaktadır.
9. Konuk Sanatçı: Tercihinize göre program da ses sanatçısı,
komedyen vb. konuk sanatçılar da yer alabilmektedir.

İNTERAKTİF SHOW & TEATRAL GÖSTERİLER
İNTERAKTİF WORKSHOW
Programda tercih edeceğiniz bir konu veya konular ile ilgili doğru ve
yanlış davranışların yer aldığı skeçler, moderatörümüz tarafından
yönlendirilmekte ve ünlü oyuncularımız tarafından sahnelenmektedir.
Moderatörümüz skeçleri belirli aralıklarla durdurup skeçteki yanlış ve
doğru davranışlarla ilgili katılımcılara sorular sormaktadır. Katılımcılar
akıllı telefonlarından soruları cevaplayarak doğru cevap adetlerine ve
sürelerine göre puan almaktadırlar. Skeç sonunda en hızlı ve en çok
doğru cevabı vermiş kişi veya grup birinci seçilmektedir.
Gösterinin tüm akışı ve içerikleri, sizlerle yapılacak brief toplantısı
sonrasında senaristlerimiz tarafından tamamen size özel yazılmaktadır.
Skeçlerimizde, vermek istediğiniz bilgi ve mesajlar da yer almaktadır.
Ayrıca skeçlerde, şirketinizin kullandığı jargonlara, sık karşılaşılan
durum ve olaylara da yer vermekteyiz.
Gösterilerimizin senaryo, kostüm ve dekor çalışmaları, başarılı dizi ve
filmlerde görev almış senaristlerimiz ve sanat ekibimiz tarafından
gerçekleştirilmektedir.

TWO MAN SHOW
Gösteride programın akışını yöneten bir moderatör ve
moderatörün talimatlarıyla sahne üzerinde doğaçlama yapan bir
oyuncumuz yer almaktadır.
Gösteriye katılımcılar arasından seçilen kişiler de dahil edilmektedir.
Two Man Show, sizlerden alınacak brief doğrultusunda tamamen
şirketinize özel hazırlanmaktadır. Gösteride, vermek istediğiniz bilgi ve
mesajlara da yer verilmektedir.
Gösterilerimizin senaryo, kostüm ve dekor çalışmaları, başarılı dizi ve
filmlerde görev almış senaristlerimiz ve sanat ekibimiz tarafından
gerçekleştirilmektedir.

.

YARIŞMA PROGRAMLARI
Yarışma ve Talk Show Programlarını bir araya getirerek TV’de severek izlediğiniz Yarışma
programlarından çok daha fazlasını, dopdolu bir içerikle sizlere sunuyoruz.
Yarışma programımızı, tüm şirket çalışanlarınızın veya tercihinize göre tüm satış noktalarınızın
katılımıyla gerçekleştiriyoruz.
Programın tüm akışı, içerikleri ve yarışma soruları, sizlerle yapılacak brief toplantısı sonrası
senaristlerimiz tarafından yazılmaktadır.
Programda, sizlerden aldığımız briefler doğrultusunda vermek istediğiniz bilgilere, mesajlara, başarı
hikayelerine, şirketinizde yaşanmış ilgi çekici durumlara ve eğlenceli çalışan hikayelerine de yer
veriyoruz.

Aileniz Yarışıyor
Şirket Ailesi Olarak
Hep Birlikte Yarışın

Çarkı Çevir
Çarkı Çevirin
Yarışmayı Kazanın

Maç

Milyoner
Milyonerler Arasına
Katılmak İster Misiniz?

Kelime
Kelime Oyunları Sizi Bekliyor

Var Mısın?

Soruları Bilerek Gol veya
Basket Atın Bilgi Maçını
Kazanın

Kazanmaya Var Mısınız?

Tiyatro Sporu/Cümbüş

Bana Bir Şarkı Söyle

Sahne Sizin

Şimdi Şarkı Söylemek Lazım

YARIŞMA PROGRAMLARI

PROGRAMDA YER ALAN BÖLÜMLER
1. Yarışma Bölümü: Çeşitli etaplardan oluşan eğlendirici ve
bilgilendirici yarışmaların sorularını, sizden aldığımız brief
doğrultusunda şirketiniz, ürün/hizmetleriniz ve etkinliğinizin
amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlıyoruz.
Programın görsellerini, dekoruyla, tasarımıyla, logosuyla ve
renkleriyle tamamen şirket kurumsal kimliğinize uygun şekilde
gerçekleştiriyoruz.
2. Şirket Yöneticilerinin Bilgi ve Mesajları Bölümü: Şirket
yöneticilerinin vermek istedikleri bilgi ve mesajları interaktif ve
akılda kalıcı bir şekilde katılımcılarla paylaştıkları bölüm.
3. Şirket Yöneticileri İle Söyleşi-Sohbet Bölümü: Sunucumuz ve
şirket yöneticileri arasındaki bilgilendirici ve eğlenceli sohbetler.
4. Katılımcılarla Söyleşi-Sohbet Bölümleri: Sunucumuz ve
katılımcılar arasındaki bilgilendirici ve eğlenceli sohbetlerin
olduğu bölümdür.
Bu bölümde ayrıca sunucumuz, başarı hikayelerinin, şirkette
yaşanmış ilgi çekici durumların ve çalışan hikayelerinin
kahramanları olan şirket çalışanlarını da yayına alarak onlarla
eğlenceli sohbetler gerçekleştirmektedir.
5. Yönetici VTR’leri: Şirket yöneticileriyle çekilen eğlenceli
videolar.
6. Çalışanlara Sorduk Röportajları: Belirlenen bir konuda şirket
çalışanlarına sorular sorduğumuz bilgilendirici ve eğlenceli
röportajlar.
7. Sokak Röportajları: Belirlenen bir konuda sokakta sorular
sorduğumuz bilgilendirici ve eğlenceli röportajlar.

Eğitim ciddi bir iştir. Ancak bu, eğlenceli olmayacağı anlamına gelmez.
2000’li yılların başından itibaren Amerika’da, şirket eğitimlerinin verimliliğini arttırmak için eğlence
unsuru ön plana çıkmaya başlamıştır. Yine aynı yıllarda eğitim ve eğlenceyi birbirine bağlayan
deneyimleri anlatmak için “edutainment” terimi kullanılmaya başlanmıştır.
Edutainment, education ve entertainment kelimelerinden oluşmuş olup, 21. yüzyılın eğitim ve etkinlik
trendi olarak adlandırılmaktadır.
Amerika’da uygulanmakta olan “edutainment”ı ülkemizde uygulayan ilk şirketiz. 2005 yılından
günümüze hayata geçirdiğimiz benzersiz, yaratıcı ve eğitici içeriklerimiz ve eğitim filmlerimizle
alanımızda Türkiye’nin en çok tercih edilen şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

Eğitim Yöntemimiz
Yüz yüze ve Online eğitimlerimizde, teorik bilginin yanı sıra yaratıcı drama, role-play, atölye
çalışmaları, takım oyunları ve yarışmalara da yer veriyoruz. Böylece katılımcıların duyularına hitap
eden, eğitim sürecine aktif katılımlarını sağlayan, akılda kalıcı ve etkili eğitim çözümleri sunuyoruz.

Academy Hizmetlerimiz
ü
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Kurumsal Eğitim,
Eğitim, İç İletişim, İSG ve Sosyal Sorumluluk Filmleri,
İç İletişim, Çalışan Bağlılığı ve İşveren Markası İletişim ve Etkinlik Çözümleri,
İnteraktif Showlar & Teatral Gösteriler,
Workshop / Atölye,
TV Yarışma Programları,
Eğitim & Takım Oyunları,
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri,
Konferans,
Celebrity ve Sunucu Organizasyonu.

Hikayeleştirme /
Hikaye Anlatıcılığı

Sen Bir Lidersin

Koçum Benim

Nasıl Daha İyi
Yönetirim?

Nasıl Daha Çok
Satarım?

Konuşma Sanatı

İkna Sanatı

Tek Elle Alkışlanmaz /
Takım Olma

İz Bırakan Sunum
Teknikleri Ve
Beden Dili

Şampiyonların Kahvaltısı/
Geri Bildirim

İletişim Hayattır

Zekan Duygusal Mı?

Markan Kadar Konuş /
Kişisel Marka

Sen Değerlisin /
Özgüven

İş Stresiyle Başa Çıkın

İş Hayatı Bir Tiyatrodur

Dünya Mavidir Tıpkı
Portakal Gibi: Yaratıcılık

İş Sağlığı ve Güvenliği

Film endüstrisi öyle bir güç, öyle bir büyü ki, filmler kişileri etkisi altına alıyor, yıllar geçse
de unutulmuyor.
İşte biz de Edutainment olarak bu büyünün gücüne inanıyor ve siz müşterilerimiz için değer
yaratacak filmler çekiyoruz.
Sizlere senaryosundan oyuncusuna, mekanından çekimine, kurgusundan montajına kadar tam
hizmet veriyoruz. Bu nedenle bir film prodüksiyonu için birden farklı firma ile çalışmanıza gerek
kalmıyor. Böylece hem zaman açısından hem de maliyetler açısından sizlere önemli avantajlar
sağlıyoruz.
Filmlerimizde, Türkiye’nin tanıdığı ve severek izlediği zengin bir oyuncu kadrosu yer
almaktadır. Filmlerimizi ülkemizin başarılı film, dizi ve reklam filmlerinde görev almış deneyimli
ekibimizle birlikte en iyi teknik donanımları kullanarak çekiyoruz.

Online Canlı Yayın

Tanıtım Filmleri

İç İletişim Filmleri

Eğitim Filmleri

Sosyal Sorumluluk
(KSS) Filmleri

İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG)
Filmleri

HİZMET VERDİĞİMİZ MARKALAR

HİZMET VERDİĞİMİZ MARKALAR

