opsco.com.tr

@opsplaykids

instagram.com/opsplaykids

facebook.com/opsplaykids

opsco.com.tr

KORAY DİLMAÇ
EĞLENCE HİZMETLERİ, ŞİRKETLER TOPLULUĞU

Ops Company Entertainment Group

Ops!Playkids

Ops!Events

Ops!Pica

Ops!Interior

Fikret Durmaz Plaza
Tahılpazarı Mah. Çatalköprü Cad.
No: 18/403 07040 Muratpaşa
ANTALYA / TURKEY

T. +90 242 324 14 24
F. +90 242 240 89 72

opsco.com.tr

instagram.com/opsplaykids

info@opsco.com.tr

@opsplaykids

facebook.com/opsplaykids

Neşeli Çocuklar Parkı
Yepyeni ve sıra dışı modüler oyun alanlarıyla eğlenceye ve oyuna karşı
değiştirdiğimiz bakış açımızı tüm çocuklar ve siz değerli yatırımcılarla paylaşmak için
ithalat ve üretimlerimizi Ops!Co. bünyesinde gerçekleştirmeye devam
etmekteyiz. Sürekli değişimden, renklilikten ve sıradana karşı durmaktan yana
benimsediğimiz bakış açımızı, kurulum, uygulama ve satış sonrası hizmetlerle de
desteklemekteyiz.
Organizasyon Marka Yüzü
Organizasyon ve eğlence sektörünün çıtasını her geçen gün yükselten değerler
değişimi, Ops!Events’ın marka kimliğini taşır. Özellikle turizm sektörünün dinamik ve
7/24 faaliyet halinde olan işletme yapısına ve daimi memnuniyet çıtasını hedef alan
hizmet anlayışına uygun nitelikte organizasyonlar düzenler. Akdeniz Bölgesi başta
olmak üzere nitelikli konaklama tesislerinde yürüttüğü “Turizm
Organizasyonları”nın A’dan Z’ye tüm sorumluluğu üstlenir.
Kreatif Fikirler Topluluğu
Günümüz marka farkındalığının hedef kitle üzerindeki etkilerini en efektif şekilde
sentezlemek amaçlı yola çıkan Ops!Pica, kreatif reklam ajansı kimliği ile doğan
yepyeni bir oluşum. Doğru düşünen, markaların sözel ve görsel ifadesini kuran,
doğru planlamayla doğru bir yol haritası belirleyen Ops!Pica, tam hizmet ajansı
kimliğiyle çalışmalarını yürütürken, marka ile hedef kitleyi buluşturacak stratejiler
geliştiren güçlü bir ekip.
Neşeli Mekanlar Kurar
Marka kurumsal duruşuna önem veren Ops!Playkids yönetimi, franchise sistemiyle
kurgulanan her işletme için ‘A’dan Z’ye Anahtar Teslim’ mekanlar kurmaktadır. Bunun
için de yine bir Ops!Co markası olan Ops!Interior ile hizmet sunmaktadır. Uygulama
sürecindeki tüm sorumluluğu üstlenen Ops!Interior, dikkat çekici mekan tasarımlarıyla farkındalık yaratmakta, Ops!Playkids işletmenizi eğlencenin tam merkezine
taşımaktadır.
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PLAY
“Oyun Dünyasına

Ops!Playkids Neşesi, Güveni, Yeniliği”

AVM’lerin sıra dışı oyun alanı Ops!Playkids olarak
çocuklarımızın güvenliğini; oyuncakların malzemesinden,
platformların tehlike oluşturabilecek bölümlerine kadar,
her cm2’yi düşünerek özenle sağlamaktayız. Avrupa kalite
standartları dahilinde belirlenen güvenlik sistemlerini,
koşulsuz hijyen esaslarıyla tamamlamaktayız. Dünya eğlence
trendlerini yakından takip eden, güvenli oyun alanları
yaratmak için alternatifler geliştirme yönünde hareket eden
markamızın ürün ithalatlarında, kaliteden asla taviz
vermemekteyiz.
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Ops!Playkids olarak;
• Özellikle AVM kurgusuna yönelik hizmet sunan oyun
alanlarımızla,

• Eğlence dünyasına sıra dışı bir bakış açısı getirmemizle,
• Sunduğumuz hizmet standartlarıyla farkındalık yaratma
odaklı bir “eğlence merkezi” markası olmamızla,
• Türkiye genelinde franchise sistemiyle açtığımız yeni
şubelerimizle, “imaj, güven ve kalite” algısını oldukça
yükseğe taşımaktayız.

Tecrübemiz ve her biri alanında uzman personelimizle birlikte
7’den 70’e herkesi bambaşka oyun ve eğlence alanlarıyla
tanıştırmaya, hep yeni kalmaya ve yapılmayanı yaparak öncü
olmaya devam edeceğiz.
opsco.com.tr
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SIRA DIŞI ve
EĞLENCELİ
ÜÇLÜ

kum
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çocuk

oyun

“Çocuklar
Güvenle
Eğlensin...
Yepyeni kurgumuz “Kum Oyun Alanı”, çocukların hayalgücü ile eğlenceli
hale gelen farklı bir konsept. Üstelik doğal bir materyal olan kum,
onların fiziksel ve ruhsal gelişimi için de harika bir araç. Aynı zamanda
çocukların hayallerini gerçekleştirebileceği muhteşem bir fırsat.
Bugünün şehir hayatının kapalı alanlarında büyüyen, parklara gidilse de
temiz kum bulamayan çocuklar için geliştirilen “KUM OYUN ALANI”,
kumla oynama keyfini hem güvenli hem de hijyenik bir ortamla
sunuyor.

opsco.com.tr

Materyali doğanın mucizesi kum olan oyun alanı;
• Her yaş grubu çocukların kendilerini keyifle ortaya koyabilecekleri,
• Özgürce oyun oynayabilecekleri,
• Elleriyle kocaman yazılar yazabilecekleri,
• Resimler çizebilecekleri,
• Yaratıcı düşünebilecekleri,
• Konsantrasyon sağlayabilecekleri,
• Duygusal anlamda sakinleşebilecekleri bir kurguda tasarlanmıştır.
Aynı zamanda:
• Gruplar halinde oyun kurarak sosyalleşebilecekleri,
• Yeni şeyler öğrenebilecekleri,
• Sosyal zekalarını geliştirebilecekleri
bir faaliyet alanı olarak kabul edilmektedir.
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MARK
ANTALYA
AVM
“Konseptimiz
eğlence”

PROJE
SUNUM
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ADANA
OPTIMUM
AVM

TRUST

“Konseptimiz
güven”

PROJE
SUNUM
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“Konseptimiz
hayal gücü”

İSTANBUL
STARCITY
OUTLET
CENTER

PROJE
SUNUM
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İSTANBUL
MARINTURK

“Konseptimiz
motive etmek”

PROJE
SUNUM
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“Konseptimiz
yenilenmek”

ALTERNATİF
PROJELER
SUNUM
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“Konseptimiz
büyümek”

ALTERNATİF
PROJELER
SUNUM
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Ortak Alanlarınız
Renklensin!...
80-300 m2 arasındaki ortak alanlarınızda
kiralama yaparak; bu alanları
kurgulayacağımız farklı konseptler ile
yaşayan, interaktif oyun alanlarına
dönüştürelim!
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“Çocuklar Hayallerini
kumlara yazıyor”
Sıra dışı ve Eğlenceli
Bir Konsept
Küçük çocuklar için “KUM OYUN ALANLARI”, çevreyi keşfetmek ve diğer çocuklarla iletişime
geçmek konularında fırsatlar sunar. Oyunlar arası geçiş ve çok fonksiyonluluk daha fazla
hareket ve etkileşim için ortam yaratır.
Aynı zamanda çocukların oyun alanlarında birlikte vakit geçirmeleri ile sosyal gelişim
sağlanır. Günümüzde çocuk gelişimi ve psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar, oyun
oynamanın çocuğun gelişiminde ve karakterinin şekillenmesinde önemli etkisi olduğunu,
bu bağlamda oyun oynamanın önemle ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
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hijyenik
oyun alanları
sağlıklı çocuklar!...

white
maldives
sand
Designed and produced specially
for indoor playgrounds.

maldivlerin
beyaz
kumu
Özel olarak, kapalı oyun alanları
için tasarlandı ve üretildi.
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Deseasonalized / Yapışmaz

Anti-Microbial / Mikrop İçermez

Rewashed / Arındırılmış

Anti-Dust / Tozmaz
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hayallerin inşa
alanında sınız!...
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çocuklar,
eğlensin
diye varız!...
İSTANBUL STARCITY OUTLET CENTER

smıle
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love
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mutlu
çocuklar
mutlu yarınlar!...
ANTALYA MARKANTALYA AVM
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neşeli
oyunlar...
ADANA OPTIMUM OUTLET AVM

JOY
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