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Genç profesyoneller ‘Ofisten Sahneye ‘ geçiyor
İş dünyasındaki rekabeti müzik tutkusuna dönüştürüyor
HY Tanıtım tarafından organize edilen ‘Ofisten Sahneye ’, beşinci kez müziğe gönül veren şirket
çalışanları ile buluşacak.
Mart 2015 tarihinde gerçekleşecek yarışma için son başvuru tarihi: 31 Ocak 2015
Sadece şirket çalışanlarından oluşan müzik gruplarının yarışabildiği, HY Tanıtım’ın gerçekleştirdiği "Ofisten Sahneye
" adlı şirketler arası müzik yarışması için başvurular başladı. Her yıl giderek büyüyen ve Mart 2015’de beşincisi
düzenlenecek olan yarışmada, iki ay boyunca yine Türkiye'nin en büyük şirketlerinin çalışanlarından oluşan müzik
grupları yarışacak. Sadece pop ve rock tarzında müzik yapan grupların katılabileceği “Ofisten Sahneye ‘ yarışmasında
şirket orkestraları Mart 2015 tarihinde 10 gece boyunca fikstür usulü yarışacaklar. Ön elemelerde jüriden ve
seyirciden en yüksek sms oyu alan 8 şirket finalde birincilik için yarışacaklar.
Geçtiğimiz yılın birincileri ve Ödülleri ;
 2011 Yılının birincisi AVEA şirketinin grubu Musikişinas oldu. Grup birincilik ödülü keyifli bir Paris gezisi ve
Stade De France’da gerçekleştirilen Black Eyed Peas konseri oldu
 2012 Yılının birincisi İPSOS KMG şirketinin grubu Beter Bross Company Band oldu. Grup birincilik ödülü
prodüksiyonunu Alen Konakoğlu ve Cem Sarıoğlu’nun yaptığı Amerikan stüdyolarında single albüm yapımı ve
VIP dağıtımı oldu.
 2013 Yılının birincisi TURKCELL şirketinin grubu Celloband oldu. Birincilik büyük ödülü alan grup önce
İngiltere’nin başkenti Londra’ya uçarak, dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Muse konserinde keyifli bir gece
geçirdi. Sonrasında viskinin anavatanı olan İskoçya’ya geçerek efsanevi marka Ballantine’s’ın kalbi olan
damıtım evini ziyaret ederek burada viski tadım eğitimi alarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.
 2014 Yılının birincisi 3M şirketinin grubu Band-it oldu. Grup Muhteşem bir Tokyo seyahati kazandı Uzak
doğunun egzotik mekanları ve programları ile keyifli bir tatil yaptılar.

Çalışanlar, iş stresini müziğin ritmine bırakacak, iş arkadaşlıkları gelişecek, “biz” kültürü yaygınlaşacak
Çalışan motivasyonunu artırmak, "biz" kültürünü yaygınlaştırmak ve takım ruhunu ateşlemek amacıyla tasarlanan
yarışmaya, sadece pop ve rock tarzında müzik yapan grubu olan veya grup kuran tüm şirketler katılabiliyor.
Proje sahibi ve yarışma genel koordinatörü Hakan Yanar “Şirketler artık çalışanlarının motivasyonunu arttıran ve
“biz” kültürünü yaygınlaştıran etkinlikleri seçiyor. Biz de bu yarışma ile şirketler arası rekabeti eğlenceli bir boyuta
taşıyoruz. İş dünyası profesyonelleri arasında takım ruhunu ateşlemek amacıyla düzenlediğimiz yarışmada, geçtiğimiz
yıllarda birbirinden başarılı performanslar izledik. Bu yıl da 8 hafta boyunca, iş dünyası resmiyetini eğlencenin
yükselen sesine bırakacak. Şirket çalışanları iş arkadaşlarını sahnede şarkı söylerken ya da yöneticilerini gitar solosu
yaparken görebilecek.” diyerek bu tür etkinlikleri her yıl daha da güçlendirerek düzenlemeyi sürdürdüklerini
belirttiler.

2015 için bir çok şirket başvuruda bulundu !!!
Geçtiğimiz yıllarda başlıca Citibank, Astra Zeneca, Pirelli,ABank, Nestle, Abbott, Anadolubank,ING Bank,
Jotun, Avea, Tüpraş, Netaş, İpsos KMG, TTNET, Turkcell, Ford, Microsoft, Doğuş Oto, Şişe Cam, Hürriyet,
Eczacıbaşı İlaç,Ericsson,3M, McCann Erickson, T-Bank, TUSAŞ, Ipsos KMG, Vodafone, Cocacola,
KPMG,Vestel, Bosch, Anadolu Sigorta, Finansbank, Alcatel lucent, Odeabank, AkçanSA, Kaya Grubu,
Garanti Teknoloji, A Bank gibi şirketlerin katıldığı yarışamaya bu yıl da geçen seneki yarışmacılara yeni
şirketler eklenmeye devam ediyor.
1

Bir çok şirket, her yıl keyifli bir yurtdışı seyahati olan büyük ödülü şirketlerine götürebilmek için şimdiden
başvurularına başladı. Gruplar ve şirketler, 31 Ocak 2015 tarihine kadar basvuru@ofistensahneye.com
adresine ön başvuru formu talep edebiliyorlar.
Yarışma hakkında detaylı bilgi almak isterseniz; www.ofistensahneye.com ve www.facebook.com/ofistensahneye
Tanıtım Filmi ; http://www.youtube.com/watch?v=jiDRKxxuT4M&feature=youtu.be

İletişim için; Hakan Yanar: 0 532 416 92 59
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