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EN HAVALI DOĞUM
  GÜNÜ SÜPRİZİ :)

   O zaman doğru adrestes�n�z.

S�z�n ve sevd�kler�n�z�n özel

günler�ne m�mar� olmaya hazırız.

İnterparaşüt Ek�b� olarak

sevd�kler�n�z �ç�n gökyüzünde

doğum günü part�s� hazırlıyoruz.

Gökyüzünde mumumuzu üfley�p

pastamızı kes�yoruz s�z ve

sevd�kler�n�z bu mutluluğu

yaşarken ek�b�m�z olarak her

anınızı ölümsüzleşt�r�yoruz.

Sevdikl
erinize

 Özel Havada P
astalı

Mumlu Bir Doğum Günü S
üprizi

Yapmak İste
rmisiniz?

www.yamacpara
sutueg

itimi.net
Burhan Felek

http://www.yamacparasutuegitimi.net/


YANINDA OLMASANIZ

BİLE YANINDA OLDUĞUNUZU

SEVDİKLERİNİZE HİSSETİRİN !

Bazı anlarda bazı durumlarda sevd�kler�n�z�n yanında

olamayab�l�rs�n�z.İnter Paraşüt ek�b� olarak sevd�kler�n�ze

özel yamaç paraşütü uçuş b�let�n� s�zler�n b�ze �lett�ğ� notlar

doğrultusunda uçuş b�let�n� onlara �s�m soy �s�m yazılı b�r

şek�lde �let�yoruz.D�lersen�zde sevd�kler�n�ze havadayken

önces�nden b�ze kargo ett�ğ�n�z hed�yen�z� sevd�ğ�n�ze

havadayken vereb�l�r�z ve bu anı fotoğraf ve v�deo çekerek

ölümsüzleşt�reb�l�r�z

Etkiley
ici Bir Doğum Günü H

ediyesi

Sıradan
 Olmaktan 

Vazgeç
in 

Etk�ley�c� b�r hed�ye

düşünüyorsun.Sevd�ğ�n k�ş�n�n

doğum gününü yada çok özel b�r

günü yaklaşıyor ve sen henüz

nasıl b�r hed�ye alacağını

bulamadın.İnsanlar doğum

günler� yada özel günler�nde çok

pahalı hed�yelere değ�l sıradışı ve

düşünceye dayalı hed�yelere her

zaman daha çok önem

ver�r.Sevd�ğ�n k�ş�ye Yamaç

Paraşütü uçuş b�let� hed�ye

edeb�l�rs�n.

www.yamacpara
sutueg

itimi.net

http://www.yamacparasutuegitimi.net/
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ALIŞILA GELMİŞ 

HEDİYELERDEN VAZ GEÇİN

Sevdikl
erinizin

 Özel Hissetm
esini

Sağlayı
n Herkeste

n Farkl
ı Olun !

En sevd�ğ�n dostunun doğum

günü yaklaşıyor  öyle değ�l m� ?

Ve ona �lk olarak kıyafet yada

takı vb. g�b� hed�ye almak geçt�

aklından alışa gelm�ş hed�yeler

almaktan vazgeç�n ve sıradışı

olun.Sevd�ğ�ne dostuna yamaç

paraşütü uçuş b�let� hed�ye

etmek o kadar havalı k� �lk olarak

onu mutluluktan havalara

uçuracaksın sonrasında eşs�z

gökyüzü �le sen�n hed�yen

sayes�nde buluşak.

www.yamacpara
sutueg

itimi.net

http://www.yamacparasutuegitimi.net/


Sevdiğiniz kişiyi sizler için
avuçlarınızın arasına

alıyoruz.
 

Gökyüzünde Sevdiğiniz
mutluluktan havalara
uçarken sizler onu
avuçlarınızın içinde
hissedeksiniz :)

AVUÇLARIMIZA

SIĞM
AYAN

MUTLU
LUK 

:)



SİZ HİC

PARAŞÜT

YEDİNİZ    M
İ ? :)

))

MİZAH SINIR
TANIMAZ :)
En komik ve

untulmaz anılar
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Gökyüzünde gördüğünüz o

katman katman bembeyaz

bulutlara b�raz olsun 

 yakınlaşmak ve onları daha

yakından görmek artık h�çte zor

değ�l.Fal�yet gösterd�ğ�m�z

İstanbul çatalca Ormanlı

bölges�nde bugüne kadar sayısız

müşter�m�z� gök yüzü �le

buluşturduk.S�zlere havacılığı

sevd�r�p korkularınızı b�rl�kte

yend�k.

Ş�md� Sıradak� Sen m�s�n  ?
Had� Hayal Kuralım Al�

Beraber Bulutların üzer�mnde
Uyuyalım ?

Ayşe şu buluta bak kocaman
Ben sen� o Kocaman buluttan

Daha Çok Sev�yorum

Hayallerini Erteleme
Günlük koşuşturma

�ç�nde olanlar ve
monotonluk �ç�ndeömrünütüketenlerden olmak
�stem�yorsanız

hayatınızda en az b�r
kere yamaçparaşütüyapmalısınız.

Gökyüzünde özgürlük

heyecanını b�rl�kte

yaşadığımız yolcularımız

�ç�n güvenle b�r uçuş

planlıyoruz. Bu uçuşta

bekled�ğ�n�z her şey�n

fazlası �ç�n hazırlık

yapıyoruz. Sorunsuz b�r

şek�lde yolculuğunuzu

tamamlıyoruz. S�zler�

dünyan en mutlu �nsanları

olarak yolculuğa çıkarıp bu

mutluluğu çek�mler �le

sonsuz kılıyoruz.
 

Uçmak ne kadar heyecanlı bireylem olsa da pek çok kişi içinyüksekten uçmak korkulu bireyleme dönüşebiliyor. Böyle bireylemi rahat bir şekildetamamlamanız için her türlütedbiri alıyoruz. Bu tedbirlerinyanı sıra insan psikolojisine eniyi şekilde hakim olanpilotlarımız sizlere güven veriyor. 



Biliyor musunuz ?
Yamaç paraşütü dünyanın engüvenli 5 spor dalından birisidir.Bizim için her zaman önem vedeğer taşıyorsunuz.ÖnceliğimizHer zaman Güvenliğimiz
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Kalkış Öncesi Kontrol

Tüm Uçuşlarımızda
Kalkış önces�
paraşütler�m�z
profesyonel
p�lotlartımız
tarafından kontrol
ed�l�r

    

Periyodik Kontrol

Tüm ek�pmanlarımız
her 20saatl�k b�r
uçuşun ardından
per�yod�k olarak
bakıma alınıp tüm
kontroller� ek�b�m�zce
sağlanır.

Yedek Paraşüt

Asla yedek paraşüt
olmadan uçularımızı
gerçekleşt�rm�yoruz.
Her zaman �k� yedek
paraşüt �le
uçuşlarımızı
sağlıyoruz. 

Güvenliğinizi Nasıl Sağlıyoruz

Malzeme Kalitesi

Uçuş malzemeler�m�z
dünyanın en �y� yamaç
paraşütü markası olan
Dav�nc� Gl�der a�tt�r.
Tüm malzemer�m�z en
yen� ve güncel
olanlardır.

Deneyim ve Tecrübe

Tüm P�lotlarımız
gerekl� eğ�t�mlerden
geçerek Thk ve Fa�
l�sanslarına
sah�pt�r.P�lotlarımız
en az 10 yıllık
deney�me sah�pt�r.
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SİZ HAYAL EDİN
BİZ GERÇEKLEŞTİRELİM

HAYALİNİZDEKİ  TÜM TEKLİFLERİ
YAPMAYA HAZIRIZ : )

HAYALİNİZDEKİ  TÜM TEKLİFLER



w w w . y a m a c p a r a s u t u e g � t � m � . n e t

HAYALİNİZDEKİ TEKLİFİ 
BİRLİKTE YAPALIM 

Günlük yaşantımızda olsun, hayatımızın genel�ne baktığımızda
olsun pek çok �stekte bulunuyoruz. Bu �stekler k�m� zaman
hayalde kalırken, k�m� zaman bunları kend�m�ze hedef olarak
bel�rl�yoruz.Tüm İstek ve arzularınızı harekete geç�rmeye ek�p
olarak hazırız.

İSTEKLERİNİZ BİZİN İÇİN ÖNEMLİ

B�rl�kte eğleneb�ld�ğ�n�z, hem de çok eğleneb�ld�ğ�n�z
sev�kler�n�ze gözünüz g�b� bakın. Hayır, öneml� olan kısmı
sadece eğlenmek değ�l… eğleneb�lmek b�r zekâ
gösterges�d�r, ayrıca aynı frekansta olduğunuzu göster�r. 
F�k�rler�n�z� her zaman yaratıclığa dönüştürüyoruz.

YARATICILIĞIMIZ SİZİNLE

Hayal�ndek� tekl�f� gerçekleşt�mek �ç�n tüm �mkan ve
sınırlarımızı zorluıyoruz. Sınırlarımızı zorlaken asla güvenl�k
zaf�yet� verm�yoruz. Yapmak �sted�ğ�n�z  tekl�f�, aklınızdan
geçenler� b�z�mle paylaşın.Her zaman f�k�rler�n�z� önems�yoruz. 
 F�k�rler�n�z�n arkasındak� yaratıcı ek�b�m�z s�z�nle.

FİKİRLERİNİZE DEĞER
VERİYORUZ

Reklamcılar reklam tar�h�ne, modacılar geçm�ş trendlere,
sanatçı olanlar mağara res�mler�ne, mühend�sler Ortaçağ
ç�z�mler�ne bakarlar. Mutluğunuzu yaşayan s�z, tabloya
res�m eden ressam b�z�z. Gökyüzünde mutuluğunuzu
res�m etmekten mutluluk duyuyoruz �y�k� VARSINIZ.

İYİKİ VARSINIZ



Tam Zamanında
hizmet

Sizin İçin
Çalışıyoruz

Düşüncelerinizi
gerçekleştiyoruz

Hedeflerinizin
Arkasındayız

Yaratıcılığımız
sizin için

SİZİN İÇİN EN İYİSİNİ
YAPIYORUZ



Yen� b�r yaş daha alırken hayatta yapılacak
l�steme sen�n sayende b�r ç�z�k daha atab�ld�m
sevg�l�m. Gökyüzüyle buluşmama �mkan
sağlayan özel günümü daha özel yapan Erkek
arkadaşıma ve bugüne m�mar� olan
�nterparaşüte teşekkür eder�m

14 Şubat mı? kırmızı Gül mü? Balon mu? 
Bu sene balonları gökyüzüne bırakmadık b�z
gökyüzüne çıktık  aşkımızı bulutların üstünde
kutladık. İy�k� varsın aşkımıza artık bulutlarda
şah�t. B�ze bu mutluluğu yaşattığın İç�n
teşekkürler �nterparaşüt a�les� 

Evl�l�k yıl dönümüze 2 günden daha az b�r süre vardı.
Nasıl b�r süpr�z düzenlesem d�ye düşünürken �lk �ş�m
herkes g�b� google bakınmak oldu bulduğum herşey
anlamsız ve değers�zd� heps� sıradan gel�yordu eş�m�
özel h�sst�rmem gerek�yordu ve �mdadıma �nter
paraşüt yet�şt� sıra dışı b�r uçuş ve sonrasında b�z�m
hazırlanan özel masası har�kaydı ve bunu nerdeyse
�k� günden az b�r sürede gerçekleşt�rd� teşekkürler
�nter paraşüt ek�b� ben ve eş�m �ç�n unutulmaz b�r
yıldönümü oldu sayen�zde

H�ç beklemed�ğ�m çok �lg�nç b�r doğum günü
süpr�z� oldu ben�m �ç�n.Açıkçası �lk başta
tırstığım sonradan �se yere �nmek �stemed�ğ�m
Muhteşem b�r hed�yeyd� Öncekl�kle canım
arkadaşım Murat Karaman ve bu organ�zayonu
ben�m �ç�n düzenleyen �nter parasut
çalışanlarına sonsuz teşekkür eder�m.

Hande Poyraz

Öykü Memi

Seda Ayhan

Tuğrul Bacak

Müşteri Yorumları

h.poyraz84@outlook.com s.sedayhan@gmail.com

oykumemi@gmail.com bacaktugrul1@live.com



FOTOĞRAF VE VİDEO 
EDİTLEME

Sevd�ğ�n�z k�ş�n�n en mutlu karaler�n�
uçuş esnasında profesyonel aks�yon
kameralarımız �le çek�yoruz.Ardından
uzaman graf�ker ek�b�m�z s�zler �ç�n en

unutulmaz kareler� photoshop
uygulaması aracılığıyla kolaj ve ışık

ayarlarının tamamlanmasının arından
fotoğraflarınızı  s�zlere tesl�m ed�yoruz.

Aks�yon ve macera dolu en unutulmaz
anlarınızı havadayken kayıt ed�yoruz.
Havada yapmış olduğumuz çek�mler�
s�zler �ç�n Adobe Prem�ere ve Dav�nc�

Resolve Programları �le profesyonelce 
 düzenlemeler yapıyoruz.Fotoğraf ve

v�deolarınızı s�z�n secrt�ğ�n�z fon
müz�kler� �le kl�p hal�ne dönüştürüyoruz.

Profesyonel Fotoğraf ve V�deo
Ed�tlemer�n�n tamamlanmasının

ardından ortaya çıkan görseller�n�z�
sosyal medyada paylaşab�lece�ğ�n�z dört

farklı boyutta s�zlere
�let�yoruz.İnstagram,Facebook

Post,H�kaye,Reels,Ig Boyutlarına göre
özenle düzenlemeler yapıyoruz.





FACEBOOK
@YPEGİTİMİ

TWİTTER
@YPEGİTİMİ

INSTAGRAM
@YPEGİTİMİ

HAYDİ BULUŞALIM



İSTEDİĞİNİZİ
SORABİLİRSİNİZ
Sizinle görüşmeye can atıyoruz!

E-posta
hello@�nterparasut.com

İnternet Sitesi
www.�nterparasut.com
www.akt�v�tepark.com

www.yamacparasutueg�t�m�.net

Telefon numarası
0850 562 65 19
0850 532 65 14
0542 492 20 22

 
Oruçre�s Mahalles� Vad� Caddes� No:170 Kat 5 403  GİYİMKENT İŞ

MERKEZİ, 34235 Esenler/İstanbul


