


SpeakUP toplantınıza ne katar? 
Aktarmak istediğiniz konu ne? 

Neden katılımcıların sesi olmaya, konuşmaya, 
konuşturmaya sahne performanslarına, teatrel 

sunumlarda desteğe ihtiyacınız var? Katılımcılarınıza, 
çalışanlarınıza ne söylemek, ne anlatmak, ne mesaj 

vermek istiyorsunuz? Toplantılardan hangi duygularla 
ayrılmak, nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz ? 

Uzun soluklu olmasını mı istiyorsunuz?



Gerçek Bir Kimlik Kazandırmak  için sanatsal projeler hazırlar…



Önce MC ile güne başlayıp, harekete 
geçiyoruz

Sonra anlatılanları teatral sunumlarla ile 
destekliyor ve sıkıcılıktan kurtarıyoruz 

Finalde yaratıcı ve akılda kalıcı 
performanslar ile sizlere keyifli bir gün vaad 

ediyoruz.
Sizin için keyifli bişeyler yapıyoruz!

Peki nasıl yapıyoruz? 



O ZAMAN

UP

SESİ AÇ!



#SOnuç 
Konseptiniz ve verilmek istenen mesaj 

doğrultusunda, söylenmek ve yaşatılmak istenen 
metinler hazırlanarak sunum, sahne 

performansları, teatral sunum destek ve 
organizasyonun bütününe yayılan ambiance 

hazırlanır. Tüm organizasyon tek bir bütünlükte 
sahneye uyarlanır ve kalıcılığı sağlanır.  

Her sunumun, her konuşmanın, her sahne 
performansının, birbirinden farklı, kuruma özel 

notlarla bezenmiş bir tarzı olur. 



UP’a 
BIRAKIN!

15 yıldır uzman kadrosu ve kreatif ekibi 
ile müşterilerinin beklentisini ve 
sektördeki tüm yenilikleri yakından takip 
ederek her türlü talebini karşılamaya 
özen gösteren Up Organizasyon, 
uzmanlığını toplantı ve 
organizasyonlarda aldığı tecrübeden 
edindi. Bu ne demek?' Siz 
katılımcılarınıza, çalışanlarınıza ne, hangi 
konuda konuşmasını, sahnede 
yaşatılmasını söyleyin, gerisini bize 
bırakın.



Etkili açılış / WakeUP 

Sunumlar/ ShowUP /StandUP

Uygulamalı Örnekler / WarmUP
Geri Bildirim / VolumeUP



MÜZİK

RİTİM

DANS

NELER
KATABİLİRİZ? 



WakeUP Bizimle güne başlamak nasıl bir tecrübe olacak sizce ? 



UP Dinlediniz, baktınız, gördünüz, keyifli zaman geçirdiniz. Şimdi 

ayağa kalkıp şova katılma zamanı !



VolumeUP Tüm gün bizi dinlediniz, izlediniz, alkışladınız.  
Şimdi sıra SİZDE, SAHNE SİZİN !



WarmUP 
Toplantınızın; sağlıklı, verimli,  keyifli ve herkesin 
kendisinden bir şey bulacağı interaktif bir sahnesi olmasını 
hedefledik. 



NE
İSTİYORUZ?
Önemli noktaları belirttiğiniz kısa bir 
brief yeterlidir. Toplantının sloganı 
ya da verilmek istenen mesaj gibi.  



Tüm organizasyon tek bir 
bütünlükte sahneye  

uyarlanır ve kalıcılığı sağlanır.  

Motive
 edici Mİ?



 Eğitici Mİ?

Tüm organizasyon tek bir 
bütünlükte sahneye  

uyarlanır ve kalıcılığı sağlanır.  



 Eğlenceli Mİ?



 Bilgilendirici
 Mİ?



Konuşmak, topluluklara bir fikri 
anlatmak yalnızca kelimelerin 
gücünden gelmez. Sahneyi kullanmak, 
enerjiyi karsı tarafa aktarmak, 
hissettirmek, yaşatmak, dikkat 
çekmek gerekir. Bu yüzden Show 
Business Sahnelemesi bunu 
anlatabilecek en iyi kavramlardan biri. 

ERCÜMENT ŞANSAL 

Show Business 
Sahnelemesi



Biz KimİZ?
Uzun yıllardır binlerce toplantı ve 
organizasyonda, kurumsal deneyim ve 
engin birikimle müşterilerine, firma ve 
markalara nitelikli, kaliteli hizmet sunan 
“Up Organizasyon” aynı zamanda her biri 
alanındaki profesyonel kadrosuyla butik ve 
özel olarak hazırladıkları konsept 
çalışmaları ve projeleri hayata geçirmekle 
tanınır. Sahne performanslarında 
karşısındaki topluluğu motive eder, 
enerji verir, düşündürür, değer katar, 
zihin açar, neşelendirir. 



İşte bu yüzden, organizasyonlarınıza yeni bir soluk, yeni bir 
heyecan getirmek, tüm etkinliğinize her alanda dokunarak  
Gerçek Bir Kimlik Kazandırmak, yaşatmak için sanatsal 
projeler hazırlar…



Kreatif ekibimiz ve Sektörün en enerjik, 
çalışkan ve tecrübeli MC’si Ercüment 
Şansal ile beraber etkinliğin başından 
sonuna kadar sunumlar, motivasyon 
konuşmaları, tüm günün akışını 
dolduran, etkinliğin mottosu ve verilmek 
istenen mesajı destekleyici sanatsal 
projeler planlıyoruz. 

NE
YAPIYORUZ?



Toplantı ve organizasyonlarda kurumsal 
mesajların iletilmesi, ekibin motive edilmesi, 
sunumların daha izlenebilir ve dikkatin en üst 
noktada olabilmesinin sağlanması, ürün 
lansmanları, eğitim destekleme, İK 
yönetiminde ekibe teatral destekler, 
sunumlarda konuşmacılara teatrel görsel ve 
işitsel destek, özel konsept gecelerde müzik, 
tiyatro, ritim, animasyon ve dansın birleştiği 
butik show ve ambiance lar yaratmak, 
etkinliklerinize tek bir mutfaktan çıkan geniş 
bir yelpazeyle renk katarken, kendilerine 
özgü sürprizleriyle sizlere hizmet veriyor.

15 SENEDİR
NELER YAPIYOR?


