
Reformist sağlıklı yaşamın en 
keyifli atmosferini yaratmaya 

hazırlanıyor 
Dream Sales Machine, 19–20 Mayıs 2018 tarihleri arasında Dalyan 

Club‘ta Reformist festivalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sağlıklı 
yaşam trendini destekleyen Reformist, tümüyle kişiselleştirilmiş 

marka deneyimlerinden oluşan bir kurguya sahip bulunuyor. 
Reformist, katılımcıların sağlıklı bir yaşama başlangıç yapmaları, 

yeni yaşam trendlerini keşfetmeleri ve yeni deneyimler 
yaşamalarını hedefliyor. 

Markalara ve festival ziyaretçilerine farklı deneyim platformları sunan, özel proje 
ve fikirler üreten Dream Sales Machine, sağlıklı yaşam akımının tüm bileşenlerini 
bir araya getirdiği  Reformist  ile bahara merhaba diyecek. 19–20 Mayıs 2018 
tarihleri arasında İstanbul Anadolu yakasının en köklü ve güzel mekanlarından 
olan  Dalyan Club‘ta düzenlenecek olan  Reformist‘te katılımcılar spordan 
meditasyona, mindfulnes’dan beslenmeye varan geniş bir yelpazede şehrin zor ve 
yıpratıcı koşullarında bedenlerini ve zihinlerini yeniden yapınlandırmanın sırlarını 
öğrenecekler. Ziyaretçiler seminer ve atölye çalışmalarında sağlıklı yaşam trendleri 
hakkında bilgi sahibi olup pratik yapabilecek,  Reformist  mutfağında sağlıklı 
reçeteleri ve yepyeni lezzetleri keşfedecekler.    

Farklı deneyimler içeren pratik deneyimsel fırsatlar 
Ziyaretçilerine benzersiz deneyimler yaşatmak için yola çıkan Reformist‘in Fitness 
Studio alanlarında profesyoneller öğretici ve eğlenceli atölye çalışmaları  verecek, 
katılımcılar mindfulness alanlarında ve farklı meditasyon çalışmalarında tüm öğreti 
yöntemlerini deneyimleyebilecek. Otuzdan fazla uygulamalı atölye çalışmasının yer 
aldığı  Reformist’te ziyaretçiler, HIIT’den spinning’e, farklı yoga deneyimlerinden 
Uzakdoğu savunma sanatlarına uzanan geniş bir yelpazede sağlıklı yaşama merhaba 
diyecekler.  

Fitness etkinlikleri arasında pilates, retrobics, spinning, crossfit, urban dance, pop 
up aktiviteler ve farklı grup dersleri; yoga etkinlikleri arasında güneşi selamlama 
sekansları, core yoga, gentle yoga, vinyasa yoga, yin detox, mindfulness ve yin 
yoga, kundalini yoga, ashtanga yoga, headstand pratikleri, yeni başlayanlar için 
yoga, om chanting, gong meditation, animal movement flow, qigong ve sunset 
flow; meditasyon etkinlikleri arasında ise nefes ve meditasyon, yönlendirmeli 
meditasyon ve farklı meditasyon yöntemleri yer alacak.  

Eğlenceli seminerler, sağlıklı yaşam atölyeleri 
Sağlıklı yaşam akımını destekleyen Reformist öğrenmeyi de eğlenceli hale getiriyor. 
Ziyaretçiler kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, yoga ve meditasyon ana başlıkları altında 
uzmanların katılımıyla gerçekleşecek seminerlerde bilgilerini tazeleme imkanı 
bulacak, tüketim toplumunda üretken bireyler olmaya destek veren atölye 
çalışmalarına katılabilecekler. Çakra eğitimleri, mindfulness, well-being 
merkezleri, detoks ve ayurvedik beslenme  Reformist‘te yer alan seminerlerden 
bazıları. Reformist‘in sağlıklı yaşam atölyelerinde ise doğal ve organik ürünler ile 
cilt bakımı, esanstan mum yapımı ve aromaterapi gibi sağlıklı yaşama adım atan 
herkesin ilgisini çekecek atölye çalışmaları bulunuyor. 

Reformist mutfağı ile yenilikçi tarifler 
Sağlıklı yaşam akımının önemli konularından biri de sağlıklı beslenme. Ziyaretçiler 
Reformist mutfağında usta şefler eşliğinde yenilikçi tariflerle hem pratik yapacak, 
hem sağlıklı beslenmenin yöntemlerini keşfedecek, hem de sağlıklı karışımlar sunan 



barlarda kendilerini yenileyebilecek.  

Reformist‘in “Açık Mutfak Sahnesi“nde canlı beslenmenin önemi başlığı altında 
pratik raw  vegan tarifler, detoks içecekler, protein smoothie'ler, ayrıca sevilen fast 
food ürünlerin sağlıklı versiyonları içeren Fit Bites seansları, spor öncesi ve sonrası 
doğru beslenme konusunu işleyecek Nutrition Cooking, şeflerle uzmanları bir araya 
getiren ve hem lezzetli hem sağlıklı tarifleri  beğeniye sunacak seanslar olacak. 
Recharge barlarda ise sporun vazgeçilmezi lezzetli kahveler, sağlıklı karışımlar, 
sporu destekleyen protein barlar ve detoks içecekler yer alacak. 

Reformist market alanında yepyeni keşifler 
Spor aksesuarları, giyim markaları ve organik ürünleri de festival ziyaretçileriyle 
buluşturan Reformist’te sağlıklı yaşam ve spor dünyasının tamamlayıcı öğeleri 
beğeniye sunulacak. Dream Sales Machine  festivallerinin vazgeçilmezi müzik 
ise Reformist‘te ziyaretçilerine eğlenceli saatler yaşatacak. Katılımcılara, spor ve 
meditasyon pratiklerinde, festival ruhuna ve akışına uygun performanslar eşlik 
edecek.  

Dream Sales Machine – 2018 yılında 5. kez gerçekleştirilecek İstanbul Coffee Festival, Dream Sales 
Machine‘in Türkiye’nin nitelikli kahve sektörünü bir araya getirdiği örnek projesidir. İstanbul Comics 
and Art Festival, yine Dream Sales Machine tarafından 2016 yılında hayata geçirildi ve ilkler arasında 
yerini aldı. Marka deneyimi ile tüketici deneyimini bir araya getirerek sektöründe “deneyim 
ekosistemi” yaratan Dream Sales Machine, yaklaşımı, içeriği, kurgusu ve öyküsüyle temalandırdığı 
büyük çaplı etkinlikleriyle yeni pazarlama platformları oluşturmaktadır.    Dream Sales 
Machine  dsmticket.com  (dsmbilet.com)  ile Türkiye’de düzenlenecek rüya gibi etkinliklerin 
biletlerine online erişim imkanı sağlıyor. Yalnızca nitelikli organizasyonların platform 
olan dsmticket.com’da, bilet satışının yanı sıra etkinliklerin bilgisine de yer veriliyor. Dream Sales 
Machine, 21-22 Nisan 2018‘de CoffeeWeekend 3rd Wave, 19-20 Mayıs 2018/Haziran 2018‘de Reform-
İST, Temmuz-Ağustos 2018‘de  CoffeeWeekend Cold Brew & Mixology,  7-9 Eylül 2018‘de  İstanbul 
Comics and Art Festival (İCAF), 20-23 Eylül 2018  İstanbul Coffee Festival, 28-30 Eylül 
2018‘de  Ankara Coffee Festival,  20 Ekim 2018‘de  CoffeeWeekend Barista Clash  ve  24-25 Kasım 
2018 İstanbul Coffee Summit etkinliklerini gerçekleştirecek.   

http://dsmticket.com/
http://dsmbilet.com/
http://dsmticket.com/

