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Nef çalışanları Foldroom’da enerji topluyor
Gayrimenkul sektörüne kazandırdığı Foldhome&Foldoffice keşifleriyle sektöre
yön veren Nef, şimdi de Foldroom’lar ile çalışanlarının yoğun iş ortamından
biraz da olsa uzaklaşıp “NEFes” almalarını sağlıyor. Foldroom’da bugüne
kadar sağlıklı ve doğru beslenme seminerinden astrolojiye ve hatta doğru
nefes alma tekniklerini kapsayan kişisel gelişim seminerleri düzenlendi. El izi
etkinliği ile renklenen Foldroom, playstatiton saatleri ile de çalışanların
vazgeçilmezi haline geldi.
Hayatı kolaylaştıran keşifleriyle gayrimenkul sektörüne yön veren Nef, Foldroom’larla ofis
hayatına da yeni bir nefes veriyor. Patenti Nef’e ait olan Foldhome ve Foldoffice’ in ofis
uygulaması olan Foldroom konseptiyle, Nef’in sekiz numaralı odası her ay farklı bir odaya
dönüşüyor.
Nef İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emine Timur; “Foldroom’u, bir Nef
keşfi olan Foldhome ve Foldoffice uygulamalarının ofisteki oda uygulaması olarak
konumlandırılıyoruz. Bu odayı, her projemizde farklı tasarımlara yer verdiğimiz Nef’te,
çalışanlarımızın da bir parçası olduğu bu dünyayı bizzat deneyerek hissedebilmeleri için
tasarlandık. Müşterilerimize sunulan deneyimin

bizzat çalışanlarımız tarafından

da

uygulanabilmesi için bir plaza katında bulunan Nef ofisimizde bunun için bir oda ayırdık”
dedi.
Foldroom’u Nef çalışanları seçiyor…
Foldroom’un her ay değişen konsepti, her departmandan bir temsilcisinin yer aldığı ‘Nef
İşveren Komitesi’ tarafından belirleniyor. Komite üyelerinin, yeni öneriler sunup alternatif

fikirler geliştirdiği toplantılarda, çalışanların istediği ve komitenin de geliştirdiği öneriler
doğrultusunda bir sonraki ayın Foldroom etkinlikleri düzenleniyor.

Nef’in en değerli izleri Foldroom ’da…
Her Nef’linin, Nef’te bulunduğu sürece bıraktığı değerli izlerin hiçbir zaman silinmemesini ve
her zaman yenilenmesini için Foldroom el izi etkinliği ile renklendi. Ve Nef’e yeni katılan her
kişinin el iziyle de renklenmeye devam ediyor.

İki toplantı arası, maç molası…
Çalışanların Nef Dünyasına dahil olması, tüm deneyimleri bizzat yaşaması ve keşiflerin tadını
çıkarmasından yola çıkarak kurgulanan Foldroom, ilk olarak playstation odasına dönüştü.
Böylece, Nef çalışanları iki toplantı arasında keyifli maçlar yaparak molalarında enerji ile
doluyor.
Nef’ten kişisel gelişime destek…
Bir yandan inşaat sektörüne tasarımları ve keşifleriyle yön verirken, çalışanlarının da kişisel
gelişimlerine destekte bulunduklarını belirten Nef İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Emine Timur; “Foldroom’un her ay değişen konseptlerinden ikincisi olarak
hayata geçirilen Kişisel Gelişim Seminerleri’nde sağlıklı beslenme, astroloji ve transformal
nefes seminerleri verdik. Seminerlerin ilki olan sağlıklı beslenmede Dr. Egemen Altay, Nef
çalışanlarına sağlıklı ve doğru beslenme konularında önemli bilgiler verdi. İkinci seminer olan
Astroloji Semineri ile burçlar dünyasına keyifli bir yolculuk yaptık. Astrolog Naz Bayatlı ve
Nigar Bostan’ın katılımıyla gerçekleşen seminerde,

çalışanlarımız kendi yıldız haritalar

hakkında önemli bilgiler aldı. Üçüncü ve son seminer olan Transformal Nefes Seminerinde ise
“NEFes”ten ilham alarak çalışan tüm personelimiz doğru nefes almayı ve vücuda daha fazla
pozitif enerji depolamayı öğrendi” dedi.

Gusto Room konsepti ile ofiste farklı tatlar…
Gusto Room konsepti çerçevesinde Nef’in sekiz numaralı odası Foldroom ‘da, daha önce
Starbucks partnerlerinin düzenlediği kahve tadımının ardından dünya mutfağından yemek ve

pasta workshopları ile tadım seminerlerine yenileri eklenecek. Çalışanların iş stresinden
uzaklaşmaları için tasarlanan Foldroom ‘da düzenlenecek birbirinden eğlenceli etkinlikler,
ofis hayatına enerji ve mutluluk getirmeye farklı konseptlerle devam edecek.

Gelişime ve eğlenmeye devam
Foldroom, çalışanların iş arkadaşları ile film izleyebilecekleri bir sinema odası, cam boyama
ve farklı obje tasarımları gibi hobilere vakit ayırabilecekleri hobi odası ile çiçek tasarım
atölyesi gibi bir çok farklı konsept ile ofis hayatına farklı bir nefes getirecek.

