
KURUMSAL EĞİTİM KATALOĞU



BİLİŞİM EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



CİSCO IT ESSANTIALS EĞİTİMİ
Eğitim Kutusu olarak Cisco iş birliği ile kurumlara özel Cisco It Essantials Eğitimi
hazırladık. Cisco It Essantials Programı ile personeliniz temel IT temellerini en
iyi şekilde öğrenecek. Program sonrasında sertifikasyona tabi tutulacak. Eğitim
Kutusu ve Cisco iş birliğinin size sağlayacağı faydalardan yararlanın!

Cisco It Essantials Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Çalışanlarınız IT temellerini en iyi şekilde öğrenecek.
• Çalışanlarınız öğrendikleri IT bilgileri ile iyi bir temel sahibi olacaklar.
• Cisco It Essantials Sertifika Programı ile IT biriminin temellerini 
kurabileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika 

veriyoruz.
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KURUMSAL ADOBE AFTER 
EFFECTS EĞİTİMİ
Dijital tasarım noktasında sıklıkla kullanılan uygulamalar arasında Adobe After Effects de
yer alıyor. Kurumsal anlamda iyi bir görselliğe ve özgün tasarımlara sahip olabilmek için
de sık sık bu programın özelliklerinden faydalanılıyor. Programdan faydalanabilmek için
ne yapmak gerek? Elbette ki programı iyice öğrenmek gerekiyor. Bu noktada Kurumsal
Adobe After Effects Eğitimi’miz sizlere yardımcı olmak için öne çıkıyor.

Siz de kurumsal görselliğinizi daha kaliteli bir noktaya getirmek ve tasarım gözü gelişmiş
daha donanımlı grafik tasarımcılara sahip olabilmek için Eğitimi'mizden
faydalanabilirsiniz! Bu eğitim sayesinde görenleri hayran bırakacak görselliklere sahip
olmanız da mümkün olacak! Durmayın ve siz de Kurumsal Adobe After Effects
Eğitimi’mizi alarak bu ayrıcalıklara ve daha fazlasına sahip olun!

Kurumsal Adobe After Effects Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Adobe After Effects Programı'nda uzmanlaşmayı,
• Tasarım gözünüzü geliştirerek daha iyi bir tasarımcı olmayı,
• Tasarım anlayışınızı ilerleterek daha öznel bir hâle getirmeyi,
• Farklı perspektiflerden bakmayı öğreneceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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CISCO CCNA R/S EĞİTİMİ
Eğitim Kutusu olarak Cisco iş birliği ile kurumlara özel Cisco CCNA R/S Eğitimi
hazırladık. Program ile çalışanlarınızın CCNA konusunda uzman olmasını
sağlayabilirsiniz. Eğitim Kutusu ve Cisco iş birliği ile hazırlanan Cisco CCNA R/S
Sertifika Programı’nı kaçırmayın!

Cisco CCNA R/S Eğitimi ile Kazanımlarınız
• IT uzmanlıklarından olan CCNA R/S öğreneceksiniz.
• Alanında uzman eğitmenden güncel ve yeni bilgiler edineceksiniz.
• CCNA R/S alanında sertifika sahibi olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika 

veriyoruz.
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ADOBE INDESIGN EĞİTİMİ
Adobe’un farklı pek çok uygulaması olduğu bilinen bir durum. Adobe Indesign,
özellikle de sayfa tasarımları yaparken kullanabileceğiniz, çok yönlü bir
uygulama olarak öne çıkmakta. Mizanpaj yapısına göre düzenleme yapmayı ve
bu alanda en iyi olmayı istiyorsanız, Adobe Indesign alanında yetkinleşmeniz
gerekmekte.

Sayfa içi tasarımların önemi günümüzde son derece büyük. Görselliğin daha
fazla önem kazandığı ve göz önüne çıktığı günümüzde Adobe Indesign
Eğitimi’nin önemi de bu nedenle öne çıkmakta. Siz de bu programda
yetkinleşerek daha etkili bir şekilde sayfa düzenlemeleri yapmak için,
Eğitimi'mizi kaçırmayın!

Adobe Indesign Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Mizanpaj alanında uzmanlaşacaksınız.
• Sayfa tasarımlarını nasıl yapmanız gerektiğini kavrayacaksınız.
• Sertifikanız sayesinde CV'nizi zenginleştireceksiniz.
• Görsel tasarım ve grafik alanlarındaki bilgilerinizi geliştireceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika 

veriyoruz.
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3D BLENDER EĞİTİMİ
Görsel tasarım gücünüze güveniyor, geliştirerek kazanç elde etmek mi istiyorsunuz?
Hayallerinizdeki tasarımları gerçeğe dönüştürmeyi ve adınızdan söz ettirmeyi mi
istiyorsunuz? Hepsini istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız işte bu
noktada biz devreye giriyoruz! Bu duruma bir son vermek ve hayallerinizdeki tasarımları
hayata geçirmeniz adına bir fırsat sunmak istedik ve sizler için 3D Blender Eğitimi
hazırladık! 3D Blender Eğitimi ile hangi sektörde çalışmak istiyorsanız, kendinizi o
sektöre yönelik olarak geliştireceksiniz. Siz de yeteneklerinizi geliştirmek ya da yetkinlik
kazanmak ve bunları belgelendirmek istiyorsanız 3D Blender Eğitimi'mize katılabilirsiniz.

3D Blender Eğitimi ile Kazanımlarınız
• 3D Blender toollarını aktif kullanacaksınız.
• 3D Blender programının güncel gelişmelerini öğreneceksiniz.
• Hayallerinizdeki tasarımları üreteceksiniz.
• Yaptığınız işlerle tanınacak, adınızdan söz ettireceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ADOBE PREMIERE PRO CC 
EĞİTİMİ
Görsel zekânıza güveniyor, yeteneğinizi kullanmak mı istiyorsunuz? Sosyal medyadaki
mükemmel video paylaşımlara hayranlık duyuyor, siz de kendi video postlarınızı
üretmek mi istiyorsunuz? O halde hem yeteneğinizi geliştirmek hem de gelir elde
edebilecek konuma gelmek için Adobe Premiere Pro CC Eğitimi’mizi kaçırmayın!
Alanında uzman eğitmenimizin hazırladığı Adobe Premiere Pro CC Eğitimi'miz ile siz de
hayallerinizdeki tasarımları gerçeğe dönüştürün!

Adobe Premiere Pro CC Eğitimi Kazanımlarınız
• Profesyonel şekilde video ve ses düzenleyeceksiniz,
• Sosyal medya için özel video postlar hazırlayacaksınız,
• Gerek kişisel gerekse kurumsal anlamda montaj ve kurgu yapacaksınız,
• İsterseniz, sosyal medya hizmetleri veren ajanslarda ya da prodüksiyon şirketlerinde 

çalışacaksınız.
• Dilerseniz kendi Youtube kanalınızı kurup ürettiğiniz videoları paylaşacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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3DS MAX EĞİTİMİ

Nitelikli bir mimar olmak için neler yapmak gerekir? Bir mimar olarak hedeflerinize
ulaşmak ve başarılı bir iş çıkartmak için öncelikli olarak öğrenmeniz gereken belli başlı
teknikler ve programlar bulunur. Yaptığınız işte en iyi olmak istiyor musunuz? O halde
siz de mimari ve endüstriyel tasarımda ustalaşmak için sizler için özel hazırladığımız 3DS
Max Eğitimi’mizi kontrol edin! Bu Eğitimi'miz sayesinde daha önce eşi benzeri
görülmemiş tasarımlarınızla alanınızda tek olacaksınız!

3DS Max Eğitimi Kazanımlarınız
• 3DS Max programının kullanılış amacını,
• Programın kullanılış şeklini
• Programın ara yüz ayarlarını ve sistem içi ayarlarını,
• En iyi ve en kaliteli tasarımları nasıl yapacağınızı,
• Endüstriyel ve mimari tasarımların Program içerisinde nasıl planlandığını.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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CANVA EĞİTİMİ
Günümüz dünyasında oldukça rağbet gören bir kavram var: “Tasarım’’. Bu kavram,
beraberinde birçok farklı kelimeyle ortak paydada buluşuyor. Bu noktada tasarımları
görselleştirmek bir hayli çetrefilli geliyor olabilir. Peki, sizlere gözünüzde büyüttüğünüz
bu sürecin aslında oldukça kolay olduğunu söyleseydik? Hayır, şaşırmayın! Süreci ve
platformu daha iyi yönetebilmeniz adına sizler için Canva Eğitimi’ni hazırladık! Canva
Eğitimi’mizin sonunda edindiğiniz bilgilerle dilediğiniz tasarımları üretebileceksiniz.
Tasarımlarınızı bütün Dünya’ya duyurmak istiyorsanız sizi de Canva Eğitimi'mize
bekleriz!

Canva Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Canva Eğitimi sonrasında bu platformu etraflıca öğreneceksiniz.
• Eğitimin ardından yetkinliğinizin belgesi niteliğinde bir sertifika alacaksınız.
• Canva platformu hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
• Çeşitli tasarımlar yaparak kendinizi bu alanda geliştireceksiniz.
• Kişisel gelişiminize katkı sağlayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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CEP TELEFONUYLA KISA FİLM 
ÇEKME EĞİTİMİ
“Kısa film’’ denildiğinde gözünüzde yalnızca makineyle çekilebilecek profesyonellikte
filmler mi canlanıyor? Bu aşamada dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. Kısa filmleri
cep telefonlarıyla da çekmeniz mümkün! Sizler için hazırlamış olduğumuz Cep
Telefonuyla Kısa Film Çekme Eğitimi sayesinde siz de kendi kısa filminizin yönetmeni ve
kameramanı olabileceksiniz! Eğer siz de hayallerinizdeki filmi çekmek istiyorsanız Cep
Telefonuyla Kısa Film Çekme Eğitimi’mizden faydalanın!

Cep Telefonuyla Kısa Film Çekme Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Cep telefonunuzla gerekli standartlar çerçevesinde kısa film çekeceksiniz,
• Eğitim sonunda başarınızı belgeleyen bir sertifika alacaksınız,
• Eğitimde edindiğiniz bilgileri güncel yaşantınızda kullanacaksınız,
• Senaryolarınızı çekime dönüştürmek için büyük prodüksiyonlara ihtiyacınız 

olmayacak,
• Bunlar ve daha fazlası için Cep Telefonuyla Kısa Film Çekme Eğitimi'mize katılın!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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KURUMLAR İÇİN ADOBE 
PHOTOSHOP EĞİTİMİ
İyi bir görsel oluşturmak mı yoksa kusursuz bir görsel oluşturmak mı? Hayatta her
zaman kusursuzu ararız. En kusursuz görünüme ulaşabilmek için çeşitli teknolojiler
geliştirilmiş olsa da photoshop bunlardan en bilineni. Görselleri kusursuz bir hâle
getirebilmek ve daha etkileyici tasarımları oluşturabilmek için ise Adobe Photoshop
programına sıklıkla başvuruluyor.

Siz de ekibinizin grafik tasarım alanında yetkinleşmesini ve daha etkili görseller ve
tasarımlarla ön plana çıkmasını istiyorsanız, kurumlara özel planladığımız Kurumlar İçin
Adobe Photoshop Eğitimi’mizi alabilirsiniz! Eğitimi'miz sayesinde kusursuz görseller ve
tasarımlarla hedef kitlenizi etkileyerek siz de farkınızı ortaya koyacaksınız!

Kurumlar İçin Adobe Photoshop Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Adobe Photoshop programını uzman şekilde kullanmayı,
• Çizim becerilerinizi geliştirerek alanda yetkinleşmeyi,
• Proje üretme ve yönetme noktasında etkin olmayı,
• Tasarım yeteneklerinizi geliştirmeyi,
• Özgün bir tasarım anlayışı geliştirerek yetkinleşmeyi,
• Teknik çizim konusunda başarılı olmayı öğreneceksiniz. 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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EXCEL EĞİTİMİ
Excel, iş hayatında temel olarak kullanılan vazgeçilmez bir programdır. Hemen herkes
ucundan kıyısından Excel’e dokunmuştur. Özellikle raporlama yapılan alanlarda,
hesaplamaları kolaylaştırmak için kullanılır. Peki, Excel’de uzman olmak? İşte bu her
sektörde ve herkes için ciddi bir fark yaratır. Sıfırdan ileriye hazırlanmış Excel Eğitimi’miz
ile bu programın sihirbazı olacaksınız. Öncesinde dakikalarca uğraştığınız işleri saniyeler
içerisinde yapacaksınız. En yeni bilgiler ve en güncel içeriklerle oluşturulmuş Eğitimi'miz
sizi bekliyor. Durmayın! Excel Eğitimi’mize hemen başlayın!

Excel Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Temel Excel kurallarını öğreneceksiniz,
• İşiniz için gerekli olan formüllerin detaylarını kavrayacaksınız,
• Grafik ve tablo hesaplama gibi işlemleri gerçekleştireceksiniz,
• Kısayol tuşlarını öğreneceksiniz,
• Programın ara yüzünün nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz,
• Veri girişi, sayfa açma, biçimlendirme gibi işlevleri yerine getireceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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AUTOCAD EĞİTİMİ
Görsellik hayatın her noktasında büyük bir öneme sahip öyle değil mi? Bir yemek yerken dahi
öncelikle görselliğinin bizi cezbetmesi gerektiğine inanıyoruz. Peki, kurum kültürü içerisinde bu
durum nasıl işliyor?

Görsel tasarım ve grafik özellikle kurumların reklam ve tanıtım noktalarında büyük bir öneme
sahip. Belli başlı alanlarda mesleki gereklilik için grafik tasarım eğitimleri zorunlu görülse de
aslında görselliğin her alanda öneminin son derece büyük olduğu bilinen bir gerçek. Siz de daha
etkili bir görsel tanıtım ve içerik planlaması geliştirmek ve bu alanlarda öne çıkmak ister
misiniz? O hâlde Autocad Eğitimi’miz tam sizlere göre! Ekibinizin grafik tasarım alanında
yetkinleşmesini ve daha etkili görseller ve tasarımlarla ön plana çıkmayı istiyorsanız, kurumlara
özel planladığımız Autocad Eğitimi’mizi alabilirsiniz!

AUTOCAD EĞİTİMİ ile Kazanımlarınız
• Autocad programını uzman şekilde kullanmayı,
• Çizim becerilerinizi geliştirerek alanda yetkinleşmeyi,
• Proje üretme ve yönetme noktasında etkin olmayı,
• Tasarım yeteneklerinizi geliştirmeyi,
• Özgün bir tasarım anlayışı geliştirerek yetkinleşmeyi,
• Teknik çizim konusunda başarılı olmayı öğreneceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

BİLİŞİM EĞİTİMLERİ



KURUMLAR İÇİN ADOBE 
ILLUSTRATOR EĞİTİMİ
Görseli ve tasarımı iyi bir kurumun her daim önde olduğunu söylemek mümkün. Göze hitap
etmeyen hiçbir şeyi gündelik yaşantımızda tercih etmiyor oluşumuzla da bağdaşan bu durum
karşısında, bir kurum içerisindeki en önemli durumlardan birisi de tasarım noktası oluyor.

Siz de kurumunuzun çok daha etkili görsellere ve tasarımlara sahip olmasını sağlamak ve bu
alanlarda yetkinleşmek istiyorsanız Adobe Illustrator Programı'nda yetkinleşmeniz son derece
etkili olacak. Peki, bu nasıl mümkün olur?

Kurum kültürünüze özel hazırlamış olduğumuz Kurumlar İçin Adobe Illustrator Programı Eğitimi
ile sizler de uygulamaya dair bütün bilgileri öğrenecek ve çok daha etkili tasarımlarınızla hedef
kitleniz etkileyebileceksiniz. Kurumunuzu her daim ileriye götürmek için Eğitimi'mizi siz de alın
ve fırsatları kaçırmayın!

KURUMLAR İÇİN ADOBE ILLUSTRATOR EĞİTİMİ ile Kazanımlarınız
• Adobe Illustrator programını uzman şekilde kullanmayı,
• Çizim becerilerinizi geliştirerek alanda yetkinleşmeyi,
• Proje üretme ve yönetme noktasında etkin olmayı,
• Tasarım yeteneklerinizi geliştirmeyi,
• Özgün bir tasarım anlayışı geliştirerek yetkinleşmeyi,
• Teknik çizim konusunda başarılı olmayı öğreneceksiniz. 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

BİLİŞİM EĞİTİMLERİ



OYUNLAŞTIRMA 
(GAMIFICATION) EĞİTİMİ
Her insan bir çocuktur mantığıyla bir şeyler öğretmeye ne dersiniz? Eğitimi bir oyuna
dönüştürmek kadar keyifli ne olabilir ki? Oyunlaştırma (Gamification) Eğitimi ile bu,
sandığınızdan çok daha kolay. Artık eğitimler birer sorumluluk olmaktan çıkacak;
eğlence ve boş zaman değerlendirme aktiviteleri gibi istenen aktiviteler hâline gelecek.
Bu eğitim modelini oluşturanlar vazgeçilmez eğitmenler olacaklar. Üstelik Oyunlaştırma
(Gamification) Eğitimi’ni alanlar bu konuda hemen her eğitim kurumunda iş bulabilecek.
Haydi, mesleki gelişimine bir yenisini ekle, daha çok kazan!

Oyunlaştırma (Gamification) Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İnsan doğasındaki sosyalleşme, başarma, öğrenme, rekabet gibi isteklerin yapısını 

öğreneceksiniz,
• İnsanları öğrenmeye zorlanmadan kendi arzularıyla süreçlere dâhil etmeyi 

başaracaksınız,
• En sıkıcı eğitimleri dahi Oyunlaştırma (Gamification) yöntemi ile eğlenceli hale 

getireceksiniz,
• Eğitim alma konusunda tercih edilme oranınızı olumlu yönde etkileyeceksiniz,
• Hepsi ve daha fazlası Oyunlaştırma (Gamification) Eğitimi’mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

BİLİŞİM EĞİTİMLERİ



KURUMLAR İÇİN 
MICROSOFT WORD EĞİTİMİ
Günümüzde dijital çağın getirdiği zorunluluklar vesilesiyle herkes çoğu platformda aktif
durumda. Aynı zamanda ortak kullanılan platformlar, geliştiricileri tarafından her geçen
gün inceleniyor. Bu incelemeler sonucunda daha kolay erişim elde edebileceğiniz
birtakım kurallar ve düzenlemeler getiriliyor. ‘‘Her şeyin kısa bir yolu varken neden
çetrefilli süreçlerle uğraşayım?’’ diyorsanız çok şanslısınız! Çünkü sizler için Word
Eğitimi’ni hazırladık! Bu eğitim sayesinde Word’e dair A’dan Z’ye her şeyi
öğreneceksiniz. Üstelik öğrendiklerinizi de günlük hayatınızda kullanabileceksiniz. Eğer
siz de sizi zorlayan işlerin altından kolaylıkla kalkmak istiyorsanız Word Eğitimi’mize
bekleriz.

Word Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Word Eğitimi ve kuralları hakkında bilgi sahibi olacaksınız,
• Bu alana yönelik kendinizi geliştirebileceksiniz,
• Word Eğitimi sertifikasıyla gerekli yerlerde yetkinliğinizi ispatlayabileceksiniz,
• Word Eğitimi’nde öğrendikleriniz sayesinde aldığınız işlerin altından kolaylıkla 

kalkacaksınız,
• Kişisel gelişiminize katkı sağlayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

BİLİŞİM EĞİTİMLERİ



WORDPRESS SİTE 
KURMA EĞİTİMİ
Kendi işinizi kurmak ister misiniz? E-ticaret yapmak? Ya da güzel bir blog sitesi açmak?
Bunların hepsi WordPress ile en iyi WordPress Eğitimi’ni almak ise Eğitim Kutusu ile
mümkün! Üstelik WordPress Site Kurma Eğitimi'miz alanında uzman eğitmenimizin
hazırladığı en güncel ve en yeni bilgileri içermektedir. Bu fırsatı kaçırmayın!

Wordpress Site Kurma Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Eğitimin sonunda WordPress Uzmanı olacaksınız,
• Dilerseniz kendi web sitenizi kolayca oluşturacak, dilerseniz WordPress uzmanı olarak 
çalışacaksınız,
• Dilerseniz şahsi blog sitenizi kuracak, yazılarınızı paylaşacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası WordPress Site Kurma Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

BİLİŞİM EĞİTİMLERİ



BİLGİSAYAR 
İŞLETMENLİĞİ EĞİTİMİ
Günümüzde bilgisayar olmadan hiçbir işlem yapılamamaktadır. Hangi işi yapıyor
olursanız olun mutlaka temel düzeyde bilgisayar kullanmanız gerekecektir. Resmi
işlerinizi takip etmeniz için yine bilgisayar kullanmanız gerekecektir. Çağı yakalamak için
bilgisayar kullanmayı bilmeniz gerekmektedir.

Eğer bilgisayarla bir tecrübeniz yoksa kendi kendinize öğrenmeniz hem çok fazla
zamanınızı alacak hem de sizi aşırı derecede yoracaktır. Bu noktada Eğitim Kutusu olarak
sizlere nasıl yardımcı olabileceğimizi düşündük ve sizler için Bilgisayar İşletmenliği Kursu
açtık! Yeni ve güncel bilgilerle donattığımız Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi’mizi alın ve siz
de hayatın her alanında bir adım önde olun!

Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Bilgisayar kullanmayı öğreneceksiniz,
• Bilgisayar işlemlerinizi daha hızlı yapabileceksiniz,
• Sahip olduğunuz sertifikayla yetkinliğinizi belgeleyeceksiniz,
• Terfi almak için sahip olduğunuz sertifikayı kullanacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı'mızda!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

BİLİŞİM EĞİTİMLERİ



K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

DİL EĞİTİMLERİ



ALMANCA EĞİTİMİ
Günümüzde globalleşen diller arasında Almanca da var. Peki, siz Almanca biliyor
musunuz? Cevabınız birçok farklı seçenek olabilir. Almancayı seviyenize göre öğrenmek
istiyor olabilirsiniz. Bununla birlikte Almanca Eğitimi alarak yurt dışına seyahat etmeyi
planlıyor da olabilirsiniz. Güncel yaşantınızda ve iş hayatınızda bir dil bilmek, neredeyse
zorunlu bir hâle geldi. Tam da bunun için sizler adına Almanca Eğitimi’ni hazırladık! Bu
sayede Almanca öğrenip dil repertuvarınızı genişletebileceksiniz. Yeni bir dil, yeni bir
kültür demektir. Farklı kültürleri tanımak ve öğrenmek için bu eğitim tam da size göre!
Bu alanda yetkinlik kazanıp başarınızı belgeyle taçlandırmak istiyorsanız Almanca
Eğitimi'mize siz de katılabilirsiniz.

Almanca Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Almancayı etkili bir şekilde öğreneceksiniz,
• Günlük konuşma dilinde Almancayı da kullanabileceksiniz,
• Almanca ifadeleri anlayabilecek ve yabancılarla iletişim kurabileceksiniz,
• Almanya ile bağlantılı kültürler hakkında bilgi sahibi olacaksınız,
• Uluslararası akredite sertifikanız sayesinde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 

çalışabileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

DİL EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



ARAPÇA EĞİTİMİ
Arap misafirlerimizin ülkemize yoğun olarak gelmesi ticaret daha da canlandırmaktadır.
Aramızdaki dil engelleri nedeniyle ise Arapça bilen kişilerin günümüzde bir adım önde
olduğu bilinmektedir. Sizler de Arapça öğrenerek ticarette kendinize pay alabilir, yeni iş
bir bulabilir ya da terfi alabilirsiniz. Bir müşteriye kendi diliyle hitap etmek kadar güzeli
olamaz. Bunun için Arapça Eğitimi'mizden faydalanın, fırsatı kaçırmayın!

Arapça Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Arapça Eğitimi, yeni iş fırsatlarından yararlanmanızı sağlayacak,
• Arapça öğrenmek size çeşitli eğitim seçenekleri sunacak,
• Arapça öğrenerek Arap kültürünü yakından tanıyabileceksiniz,
• Arapça öğrenerek farklı bir kariyere sahip olabileceksiniz,
• Arapçayı iyi bir şekilde öğrendiğinizde Arapça dersi verebileceksiniz,
• İlgili kurum ve kuruluşlarda Arapça tercümanlık ve çevirmenlik yapabileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

DİL EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



ÇİNCE EĞİTİMİ
Günümüzün en önemli dillerinden biri Çincedir. Çünkü ticaret, büyük çoğunlukla Çin
üzerinden yapılmaktadır. Aynı zamanda Çin, sahip olduğu tarih ve kültür açısından da
son zamanların ilgi çeken ülkelerinden biridir. Çince öğrenerek hem çok iyi gelir elde
edebilir hem de köklü Çin tarihini ve kültürünü öğrenebilirsiniz. Bunun için alanında
uzman eğitmenlerle hazırladığımız Çince Eğitimi'mizden faydalanın!

Çince Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Sadece profesyonel olarak değil, kişisel olarak da kazanç sağlayacaksınız,
• Dünyanın en zengin kültürlerinden birini tanıyacaksınız,
• Dünyada en çok konuşulan dillerden birini öğrenmiş olacaksınız,
• Çince öğrenerek iş görüşmelerinizde öne çıkacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

DİL EĞİTİMLERİ



FRANSIZCA EĞİTİMİ
Dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olan Fransızca, aynı zamanda pek çok
uluslararası kurumun da resmi dillerinden biridir. Böylesine etkili bir dil olan Fransızcayı
öğrenerek yeni bir kültürü keşfetmek ve yeni iş imkânlarına sahip olmak mümkündür.
Hızlıca sonuca ulaşmak ve Fransızca konuşmak istiyorsanız Fransızca Eğitimi'mizden
faydalanabilirsiniz. Alanında uzman eğitmenimizin hazırladığı Fransızca Eğitimi’mizle siz
de en kısa sürede dile hakim olabileceksiniz!

Fransızca Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Çok kullanılan bir dil öğreneceksiniz,
• Fransız tarihini, kültürünü ve pek çok şeyi öğreneceksiniz,
• Akademi ve iş hayatında kendinizi geliştireceksiniz,
• Yeni iş olanaklarınız olacak,
• Global bir dil olduğu için dünya ile olan iletişiminizi genişleteceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

DİL EĞİTİMLERİ



HİNTÇE EĞİTİMİ
Dil, insanlar arası ilişkilerde iletişimi sağlamak suretiyle kullanılan bir araçtır.
Küreselleşen dünyadaki hızlı değişim ve gelişmeler sebebiyle, insanlar arasında tek bir
iletişim aracı yeterli olmuyor. Dolayısıyla pek çok insan ana dilinin yanında, birbirinden
farklı sebeplerle yeni bir dili veya dilleri öğrenme arayışına giriyor. Bilim, kültür, sanat
ve teknolojideki gelişmeler de bu savı destekliyor. Buna birçok örnek verilebilir.
Örneğin, evrensel iş birliği gerektiren sorunlar. Ya da çok karmaşık hâle gelen ekonomik,
askeri ve siyasi ilişkiler gibi. Bu sebeple de günümüzde insanların başka dilleri ve
kültürleri öğrenmelerini bir zorunluluk hâline geliyor. Peki, hiç kökeni çok geçmişe
dayanan bir dili öğrenmeyi istediniz mi? Hem de oldukça anlaşılır ve kolay bir biçimde.
O halde sıkı durun! Sizler için Hintçe Eğitimi’ni hazırladık! Hintçe Eğitimi'miz sonunda
edineceğiniz kazanımlarla birlikte Hintçeye dair her şeyi öğreneceksiniz!

Hintçe Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Hintçeyi öğreneceksiniz,
• Hint Dili’ne ait kültür ve medeniyetleri tanıma fırsatı elde edeceksiniz,
• Edindiğiniz bilgiler ışığında birçok farklı iş kolunda faaliyet göstereceksiniz,
• Başarınızın belgesi niteliğinde olan Hintçe Eğitimi sertifikasını elde edeceksiniz,
• Hepsi ve daha fazlası Hintçe Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

DİL EĞİTİMLERİ



İNGİLİZCE EĞİTİMİ
İpin ucunun kaçınılmazı olan İngilizceyi öğrenmek, günümüzde neredeyse zorunlu bir
hâle geldi. Dünya dili olarak anılan ve günümüzde neredeyse ana dilimiz kadar önem arz
eden İngilizceyi öğrenmek sizler için de zorlu bir durumsa, hazırlamış olduğumuz
İngilizce Eğitimi’miz ile bu zorluğu yenebilirsiniz. Siz de dünyanın dili olarak bilinen
İngilizceyi etkili bir şekilde öğrenmek için bu fırsatı kaçırmayın!

İngilizce Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Uluslararası bir dil olarak kabul edilen İngilizceyi öğreneceksiniz,
• Eğitim sonunda oldukça nitelikli ve donanımlı olacaksınız,
• İngilizce Eğitimi sonrasında yetkinliğinizi belgeleyen bir sertifika alacaksınız,
• İş bulma süreçlerinizi hızlandıracaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası İngilizce Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

DİL EĞİTİMLERİ



İSPANYOLCA EĞİTİMİ
Yeni bir dil yeni bir kültür demektir. “Artık yabancı dizileri altyazısız izlemek istiyorum!’’
diyenlere istinaden sizler adına İspanyolca Eğitimi’ni hazırladık. İspanyolca Eğitimi'miz
sayesinde İspanyol dili ve kültürü hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bununla birlikte bu
kültüre dair hiç bilmediğiniz bilgileri edineceksiniz. Geniş kapsamlı incelendiğinde, kendi
içinde oldukça derinlik barındıran İspanyolcanın kuyusuna inmeye hazır mısınız?
Hazırsanız, İspanyolca Eğitimi'mize bekleriz!

İspanyolca Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İspanyol Dili’ni öğreneceksiniz,
• İspanyol kültürü hakkında bilgi sahibi olacaksınız,
• Yeni bir dil öğrenip iş hayatına atılımınızı kolaylaştıracaksınız,
• Eğitim sonunda yetkinliğinizin göstergesi olan İspanyolca Eğitimi sertifikası 

alacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası için İspanyolca Eğitimi'mize katılın!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

DİL EĞİTİMLERİ



İTALYANCA EĞİTİMİ
Bir dil öğrenmek ve standartların dışında bir dile sahip olmak. Koskoca bir ülkede
kendinize yeni arkadaşlar, iş fırsatları yaratmak; ilişkilerinizi geliştirmek. Kendinize bir
insan daha eklemek. Bunların hepsini İtalyanca Eğitimi'mizde bulacaksınız. Kariyerinizde
yükselmek, İtalyancayı baştan sona öğrenmek ve bunların hepsini kolayca yapmak ister
misiniz? O hâlde siz den yeni teknikler ve içeriklerle, profesyonel eğitmenlerimiz
eşliğinde hazırlanmış İtalyanca Eğitimi'mize katılın ve bu şansı kaçırmayın!

İtalyanca Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Temelden ileri seviyeye İtalyanca öğreneceksiniz,
• Farklı bir kültür ve ülkeyle ilişkileriniz arttıracaksınız,
• Farklı bir dil bildiğinizi belgelendireceksiniz,
• Yepyeni ufuklara İtalyanca Eğitimi ile yelken açacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

DİL EĞİTİMLERİ



KORECE EĞİTİMİ
Kore dizileri ve grupları artık hayatın her yerinde! Ülkemiz Kore ile sıkı ilişkiler içerisinde.
Uzak Doğu kültürü artık bizlerin bir parçası. Ticaret, sanayi, müzik ve çok daha fazlası…
Bütün bu süreçler içerisinde Kore kültürü ve dilini öğrenmek gün geçtikçe önem
kazanmaya başladı. Hemen her sektörde ciddi anlamda ihtiyaç duyulan Koreceyi
öğrenme fırsatı, şimdi Eğitim Kutusu’nda! En yeni ve güncel tekniklerle hazırlanmış
Korece Eğitimi'mizde yerinizi şimdiden alın. Bu dil öğrenerek kendinize uluslararası
şirketlerde yer bulacak, kazancınızı katlayacaksınız.

Korece Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Çok az kişinin bildiği Korece ile fark yaratacaksınız,
• Uluslararası firmalarda Korece bilen biri olabileceksiniz,
• Korece ile dil tazminatı alabileceksiniz,
• Her kurumda Korece çevirmenlik yapabileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

DİL EĞİTİMLERİ



OSMANLICA EĞİTİMİ
Osmanlı Türkçesi, dünya dilleri içerisinde en zengin kelime hazinesine sahip olan
dillerden biridir. Bununla birlikte Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsçadan aldığı kelime ve
yapılardan oluşur. Günümüzdeki Osmanlıca sözcükleri baz alalım. Özellikle Arapça ve
Farsça dillerinden on binlerce kelimenin Türkçeye dâhil olduğu açıkça ortada! Zamanla
Türkçede kullanım alanı kazanan bu yabancı sözcükler, orijinal biçimleriyle alınmasına
rağmen belli bir süre sonra değişime uğrar. Dolayısıyla çözümlenemez gibi görülen bu
dilin ardında yalnızca gizem vardır. Peki, bu gizemi çözmeye ne dersiniz? Tam da bu
sebepten ötürü sizler adına Osmanlıca Eğitimi hazırladık!

Osmanlıca Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Osmanlıcayı kavrayacaksınız,
• Size avantaj sağlayacak bilgileri öğreneceksiniz,
• Başarınızın ve yetkinliğinizin sembolü olan Osmanlıca Eğitimi sertifikası elde 

edeceksiniz,
• Kişisel gelişiminize katkı sağlayacaksınız,
• Kültürümüzün eski dönemlerini oluşturan Osmanlıcayı çözümleyeceksiniz,
• Osmanlıca Eğitimi sayesinde birçok farklı medeniyete ışık tutacaksınız, 
• Birbiriyle bağlantılı olan diller arasında köprüyü kuracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

DİL EĞİTİMLERİ



RUSÇA EĞİTİMİ
Geçmişten bugüne Ruslar ve Türkler arasındaki ilişkiler, günümüze kadar süregelmiştir.
Üstelik bu iki medeniyet, uzun yıllar aynı coğrafyada yaşamıştır. Bu noktada bu iki
medeniyetin kültürel etkileşim içerisine girdiğine de şahit olmaktayız. Türk diliyle
devamlı etkileşim halinde olan Rus dilini öğrenmek ister misiniz? İşte tam da bunun için
sizler adına Rusça Eğitimi’ni hazırladık! Bu eğitim sonunda her iki medeniyet adına
birçok farklı meseleyi gün yüzüne çıkaracaksınız!

Rusça Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Rusçayı öğreneceksiniz.
• Rusya kültür ve medeniyeti hakkında bilgi sahibi olacaksınız,
• Eğitimi'nizin ardından Rusça Eğitimi sertifikası alarak başarınızı sembolize 

edeceksiniz,
• Rusçayı repertuvarınıza ekleyip iş süreçlerini hızlandıracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

DİL EĞİTİMLERİ



K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

HUKUK EĞİTİMLERİ



KVKK EĞİTİMİ
Hepimizin ve tüm kurumların en büyük sorunu kişisel bilgilerinin kullanılması ve bu
konuda birçok sorunla karşılaşmalarıdır. Bilgileriniz istemediğiniz şekilde yayınlandı mı?
İstemediğiniz yerlerden aranıyor ve zamanınız mı çalınıyor? Şirketiniz bu konuda bilgi
sahibi değil mi? KVKK ile ilgili şirketinize büyük cezalar nasıl gelir bilmiyor musunuz?
Peki ya KVKK ile ilgili hem bireysel hem de kurumsal önlemler nasıl alınır? İşte bunların
hepsi bir tık uzağınızdaki KVKK Eğitimi'mizde! Bu eğitimden sonra kimse sizin özel
bilgilerinizi kullanamayacak. Şirketiniz KVKK nedeniyle zor durumda kalmayacak. En
güncel ve yeni bilgilerle hazırlanmış KVKK Eğitimi'mize siz de katılın!

KVKK Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı eksiksiz olarak öğreneceksiniz,
• Şirketiniz ve kendinize gelebilecek zararları minimuma indireceksiniz,
• KVKK Uzmanı olarak iş bulabileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

HUKUK EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



REKABET HUKUKU EĞİTİMİ
Rekabet Hukuku, genel anlamda ekonomik-politik hedef olarak kullanılır. Bununla
birlikte piyasa ekonomisi ve meşru sınırlar içinde olan rekabeti esas alır. Bu rekabet
doğrultusunda ekonomik düzenin gerçekleşmesini amaçlar. Bununla birlikte toplumsal-
politik hedef olarak piyasaya katılanlar adına serbest bir düzenin oluşturulmasını
hedefler. Biz de hedefler doğrultusunda sizler adına Rekabet Hukuku Eğitimi’ni
hazırladık! Eğitim sonunda Rekabet Hukuku hakkında aklınızda soru işareti kalmayacak!
Bu alanda kendinizi geliştirip ilgili alanlarda boy göstermek istiyorsanız haydi, Rekabet
Hukuku Eğitimi'mize katılın!

Rekabet Hukuku Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Rekabet Hukuku ve kuralları hakkında bilgi sahibi olacaksınız,
• Bu alana yönelik kendinizi geliştireceksiniz,
• Rekabet Hukuku Eğitimi sertifikasıyla gerekli yerlerde faaliyet göstereceksiniz,
• Kişisel gelişiminize katkı sağlayacaksınız,
• Rekabet Hukuku Eğitimi sertifikasıyla yetkinliğinizi belgelendireceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

HUKUK EĞİTİMLERİ



K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İLETİŞİM EĞİTİMLERİ



BEDEN DİLİ EĞİTİMİ
İletişim hem sözlü hem de görsel olarak yapılmaktadır. Görsel iletişim yani beden dili,
jest, mimik ve beden hareketlerinin bütünüdür. Uzmanlar, iletişimin çoğunlukla beden
diliyle gerçekleştiğini ifade ediyor. Karşınızdaki kişiler sözlerinizden çok beden dilinizi
takip ediyor. Bu durumda beden dilini bilinçli kullanarak iletişim kurmak, size avantaj
sağlayacaktır. Peki, bunu nasıl başaracaksınız? Size önerimiz Beden Dili Eğitimi! Siz de
beden dilinizin gücünün farkına varıp aktif olarak kullanarak kendinize avantaj sağlamak
isterseniz Beden Dili Eğitimi'mizden yararlanabilirsiniz.

Beden Dili Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Daha güçlü bir iletişim kuracaksınız,
• Sözlerinizi beden dili daha vurgulu hala getireceksiniz,
• Söylemek istediklerinizi daha net ifade edebileceksiniz,
• Beden dilinin gücünden işinizde, özel hayatınızda ve sosyal hayatınızda 

yararlanacaksınız,
• İnsanlar üzerinde olumlu bir etki bırakacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



KURUMLAR İÇIN TEMEL 
DİKSİYON EĞİTİMİ
Bir konuşma sırasında önce neye dikkat ederiz? Elbette ki karşımızdakinin kendisini nasıl
bir dille ifade ettiğine! Etkili bir konuşma sırasında karşınızdakinin bozuk bir kelime
yapısı kullanarak veya yanlış tonlamayla konuştuğunu bir düşünün. Onu ne kadar dinler
ve dikkate alırdınız?

Hayatın her alanında iletişim yer alıyor. Doğru ve etkili iletişim kurabilmek için ise
düzgün bir diksiyona ve hitabet yeteneğine sahip olmanın önemi büyük. Özellikle iş
hayatında etkili konuşmak ve kendini ifade etmek en önemli noktalar arasında yer
alıyor. Diksiyonu düzgün ve kendisini etkili ifade edebilen çalışanlarla iş hayatında
iletişim becerileri ile öne çıkan etkin bir kurum olmak istiyorsanız, Kurumlar İçin Temel
Diksiyon Eğitimi’miz tam size göre!

Kurumlar İçin Temel Diksiyon Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kendinizi en doğru şekilde ifade etmeyi,
• Ses tonunuzu, konuşma şeklinizi ve ifade yeteneğinizi doğru bir şekilde yönetmeyi, 
• Diksiyonunuzu daha iyi bir seviyeye getirerek ifade kuvvetinizi arttırmayı,
• Çok daha ikna edici bir şekilde konuşmayı öğreneceksiniz. 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



EBEVEYNLER İÇİN BEDEN DİLİ 
EĞİTİMİ
Çocukları rahatlıkla ikna edebilmeyi ister miydiniz? Ya da çocuklarla beden dili iletişimi
uzmanı olup rehberlik ve danışmanlık yapma konusunda ne düşünürsünüz? Cevabınız
“evet” ise sizlere Ebeveynler İçin Beden Dili Eğitimi’ni tavsiye ederiz. Alanında uzman
eğitmenimizin hazırladığı, güncel ve yeni bilgileri içeren en kapsamlı Ebeveynler için
Beden Dili Eğitimi'miz ile hepsine sahip olacaksınız. Üstelik aldığınız sertifikalarla
uzmanlığınızı belgelendireceksiniz! Durmayın ve siz de bu fırsattan faydalanın!

Ebeveynler için Beden Dili Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Ebeveyn olarak çocuklara karşı sergilediğiniz beden hareketlerinizin farkında 

olacaksınız,
• Çocuklar üzerinde olumlu bir etki yaratarak amacınıza ulaşacaksınız,
• Çocukların jest ve mimik hareketlerini okuyup onları daha iyi anlayarak etkili bir 

iletişim kuracaksınız,
• Çocukların “gerçekte” ne söylemek istediğini anlayabileceksiniz,
• Çocukların karşı öfke geliştirmelerinin önüne geçeceksiniz,
• Çocuklarla olan iletişiminizde etkin bir olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İLETİŞİM EĞİTİMLERİ



İLERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 
EĞİTİMİ
İleri İletişim Teknikleri Eğitimi, iş akışının anlam karmaşasıyla bölünmemesini engeller.
Bu eğitim, sizin ve yöneticilerinizin iletmek istediğiniz mesajları doğru bir formül, doğru
bir yöntem ve doğru bir kanalla iletebilme becerisini yükseltmek için tavsiye edilir.
Çünkü iletişimde; kişisel tutumlar, çıkar çatışması, konunun karmaşıklığı gibi etkenler
mesajın niteliğini etkiler. Bunun önüne geçmek iyi bir eğitimle mümkündür. Bu
nedenlere bağlı olarak siz de ilgili eğitimimizi alabilirsiniz!

İleri İletişim Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İletilen mesajların niteliğini geliştirir,
• Temiz ve doğru tekniklerle kurgulanmış iletilerle maksimum verim alınır,
• Yöneticilerin işletme organizasyonundaki alt birimlerle doğru iletişim kurmasını 

sağlar,
• Müşterilerle iletişim kuran alt organizasyondaki bireylerin ileri iletişim tekniklerini 

kullanması performanslarını ve geri dönüşümlerini artırır.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İLETİŞİM EĞİTİMLERİ



DİJİTAL İLETİŞİM BECERİLERİ VE 
YARATICI İÇERİK OLUŞTURMA 
EĞİTİMİ
Teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlemekte olduğu günümüzde telefonda ve tüm teknolojik iletişim
kavramı her geçen gün önemini artırmaktadır. Dijital İletişim Becerileri ve Yaratıcı İçerik Oluşturma
Eğitimi'miz ile beden dili unsurlarından faydalanamadan, göz teması kurmadan, özellikle içinde
yaşadığımız pandemi dönemi dinamiklerine uygun olarak telefonda ikna etme sürecini, kurumsal
itibarı yönetmek ile ilgili teknikleri vermek, telefon ile tanıtım ve iletişim becerilerini geliştirmek
amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra etkili dijital pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve günümüzde
giderek etkinliğini artıran sosyal medya mecralarını doğru ve etkili kullanma, yaratıcı içerik
oluşturmanın teknikleri verilecektir.

Dijital İletişim Becerileri Ve Yaratıcı İçerik Oluşturma Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Dijital mecralardaki etkinliğinizi ve gücünüzü artıracaksınız,
• Dijital İletişim Becerileri ve Yaratıcı İçerik Oluşturma Eğitimi ile dijital mecraların püf noktalarını 
keşfedeceksiniz,
• Dijital İletişim Becerileri ve Yaratıcı İçerik Oluşturma Eğitimi’nde Alanında uzman eğitmenlerden 
mentorluk alacaksınız,
• Dijital İletişim Becerileri ve Yaratıcı İçerik Oluşturma Eğitimi ile en güncel ve en yeni bilgilere sahip 
olacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası Dijital İletişim Becerileri ve Yaratıcı İçerik Oluşturma Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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İLETİŞİM EĞİTİMLERİ



KURUMSAL İLETİŞİM EĞİTİMİ
Günlük hayatta sürekli olarak belirli düzeyde iletişim kuruyorsunuz. Bu düzey, günlük
hayatta yeterli olabilir. Oysa iş hayatında, profesyoneller arasında iletişim yeteneğiniz
sizi ön plana çıkarmakta ya da geri plana atmaktadır. İşinizde, iletişim gücünüzle ön
plana çıkmak için profesyonel bir destek almanız son derece etkili olacaktır. Tam da bu
nedenle Kurumsal İletişim Eğitimi’ni hazırladık! Bu ayrıcalığa sahip olmak için Kurumsal
İletişim Eğitimi'mize siz de katılabilir ve kurum içi iletişimi güçlendirerek daha etkili bir
çalışma ortamı oluşturabilirsiniz!

Kurumsal İletişim Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kurumsal iletişim uzmanı olacaksınız,
• İletişim gücünüzle ön plana çıkacaksınız,
• Kişilik tiplerini öğrenecek, hangi kişilik tipiyle nasıl iletişim kullanmanız gerektiğini 

keşfedeceksiniz,
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı kurumsal iletişim Eğitimi'ni 

edineceksiniz,
• Günümüz iletişim metotlarını öğreneceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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TÜRK İŞARET DİLİ BANKACILIK 
TERİMLERİ EĞİTİMİ
Türkiye’de yaklaşık olarak 4 milyon işitme engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bir
bankada çalışıyor veya banka ekibi yönetiyorsanız Türk İşaret Dili Bankacılık Terimleri
Eğitimi almalısınız. 4 milyon portföye sahip bir banka ya da banka şubesi olmak ister
misiniz? Her şeyi bir kenara bırakın, banka çalışanı olan 4 milyon potansiyel müşteriye
ulaşabilmek ister misiniz? Kısa sürede bu portföyün bir kısmına sahip olabilirsiniz.
Bankacılık İşaret Dili Eğitimi'miz ile engelli vatandaşlarımıza yardımcı olacaksınız. Siz de
fark yaratmak için eğitimimizi alın ve alanınızda öne çıkın!

Türk İşaret Dili Bankacılık Terimleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Her şeyden önce kişisel bir gelişim olarak Türk işaret dili bankacılık terimlerini 

öğreneceksiniz,
• Engelli vatandaşlarımızla iletişim kuracaksınız,
• Engelli vatandaşlarımıza hizmet edeceksiniz ve bunun haklı gururunu yaşayacaksınız,
• Kariyer olarak yeni kazanımlar elde edeceksiniz,
• Türk İşaret Dili Bankacılık Terimleri Eğitimi sertifikanızla bir adım önde olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ETKİLİ İLETİŞİM – İLİŞKİ VE 
ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Etkin iletişimle, bireyler arası birlikte iş yapmak için ortak fikir üretme becerisinin
geliştirilmesi ve iletişim yollarının açılması gerekmektedir. Kurum içinde aksayan işlerde
kimin, neyi, kime bildirileceği konusundaki engellerin aşılması önemlidir. Biz bilincinin
geliştirilmesinin sağlanması, olumlu ve olumsuz geri bildirim konusunda teknik farkların
fark edilmesi ve iletişim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
Kurumsal çatışmaların daha kısa zamanda ve kolay çözümlenebilmesi ve böylece
çatışmaları çözmek için harcanan kurumsal zaman ve verim kaybının ortadan
kaldırılması hedeflenmelidir. Etkili İletişim – İlişki ve Çatışma Yönetimi Eğitimi, hepsi ve
daha fazlasının sağlaması için, sizlere özel geliştirilmiştir.

Etkili İletişim – İlişki Ve Çatışma Yönetimi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Daha doğru süreçler yürütebilen çalışanlarınız olacak,
• Kurum kültürüne hakim ve daha iyi iletişime sahip bireylerle çalışacaksınız,
• Zaman ve verim kaybınız minimuma inecek,
• Çatışmalardan uzak daha huzurlu çalışan kişiler geliştirebileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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KURUMSAL KUŞAKLARI 
YÖNETME EĞİTİMİ
Kurum içi performansın artması, doğru bir reklam ve hizmet politikasının benimsenmesi
için kuşakların iş birliği içerisinde ve dengeli bir şekilde çalışma yürütmesi gerekir.
Kurum içi dengeyi koruyabilmek için kuşakları doğru bir şekilde yönlendirmek de bu
nedenle büyük önem taşır. Kurum içi dengeyi koruyabilmek ve hem ekibinizi hem de
kurum politikanızı doğru bir şekilde yönetebilmek için Kurumsal Kuşakları Yönetme
Eğitimi’mizi alabilirsiniz.

Kuşaklar arası dengeyi nasıl koruyacağınızı, bu noktada nasıl bir tutum ve yol izlemeniz
gerektiğini ve nasıl etkili yönetim sağlayabileceğinizi öğrenmenize katkı sağlayan bu
eğitim ile sizler de kurumunuzu çok daha verimli bir hâle getirebileceksiniz. Bu fırsatı
kaçırmayın!

Kurumsal Kuşakları Yönetme Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kuşaklar arası dengeyi nasıl koruyacağınızı,
• İş birliği içerisinde ve ortak fikir yörüngesinde çalışma sürdürmenin yollarını,
• Nasıl etkili bir şekilde yönetimi sağlayacağınızı,
• Kuşaklara ait özellikleri ve bakış açılarını keşfederek sorunlara bağlı olarak nasıl bir 
çözüm önerisi üretilebileceğini öğreneceksiniz. 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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TÜRK İŞARET DİLİ TEMEL 
SEVİYE EĞİTİMİ
Özel gereksinimli vatandaşlarımızla iletişim kurabilmeliyiz. Bu sosyal bir sorumluluktur.
Çevrenizde, ailenizde, iş yerinizde sosyal gereksinime ihtiyaç duyan bir yakınınız
olmayabilir. Bu durum, İşaret Dili öğrenmenize engel değildir. Siz de Türk işaret dilini,
temel seviyede öğrenebilir, gereksinim duyan vatandaşlarımızla iletişim kurabilirsiniz.
Bunun için Türk İşaret Dili Temel Seviye Eğitimi'mize katılmanız yeterli olacaktır!

Türk İşaret Dili Temel Seviye Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Türk İşaret Dili’ni temel seviyede öğreneceksiniz,
• Karşılaştığınız engelli vatandaşlarımızla iletişim kuracaksınız,
• Bu alanda kendinizi geliştirmek için zemininiz olacak,
• Varsa ailenizdeki engelli bireylerle iletişim kuracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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İLETİŞİM TEKNİKLERİ 
EĞİTİMİ
Etkin iletişimle, bireyler arası birlikte iş yapmak için ortak fikir üretme becerisinin
geliştirilmesi ve iletişim yollarının açılması oldukça önemli bir konudur. Kurum içinde
aksayan işlerde kimin, neyi, kime bildirileceği konusundaki engellerin aşılması
gerekmektedir. Biz bilincinin geliştirilmesinin sağlanması, olumlu ve olumsuz geri
bildirim konusunda teknik farkların fark edilmesi ve iletişim sürecinin başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesi mümkün kılınmalıdır. Kurumsal çatışmaların daha kısa zamanda ve
kolay çözümlenebilmesi ve böylece çatışmaları çözmek için harcanan kurumsal zaman
ve verim kaybının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. İletişim Teknikleri Eğitimi ile
hepsi gerçekleştirilecektir.

İletişim Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kurumunuzda etkin ve doğru bir iletişim ağınız olacak,
• İletişim Teknikleri Eğitimi ile doğru iletişimin püf noktalarını keşfedeceksiniz,
• İletişim Teknikleri Eğitimi’nde Alanında uzman eğitmenlerden mentorluk alacaksınız,
• İletişim Teknikleri Eğitimi ile en güncel ve en yeni bilgilere sahip olacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası İletişim Teknikleri Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ARAMIZDA KUŞAK FARKI 
VAR (X, Y VE Z KUŞAKLARI 
İLETİŞİMİ) EĞİTİMİ
X mi, Y mi, Z mi? Nasıl davranacağım? Bu kuşaklar kimler? Nasıl davranılmak isterler?
Satış mı, istek mi yoksa sadece tavsiye mi? İnsanların kuşak farklılıkları iletişimin
temelini oluşturmaya başladı. Kuşak çatışmalarının önüne geçmek ve kuşaklar arası
birlik oluşturmak ise gitgide zor bir hâl aldı. Bu durumun önüne mi geçmek
istiyorsunuz? O zaman buyurun Aramızda Kuşak Farkı Var (X, Y ve Z Kuşakları İletişimi)
Eğitimi'mize. İş hayatı ve günlük hayatta fark yaratmak istiyorsanız bu eğitim tam da size
göre. Yapacağınız tek şey Eğitimi'mizi edinmek ve nasıl davranacağınızı öğrenmek!

X, Y ve Z Kuşakları İletişimi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kuşak farklarını öğreneceksiniz,
• Öğrendikleriniz iş ve sosyal hayatınızda size avantaj sağlayacak,
• Özellikle satış üzerine bir işte çalışıyorsanız öğrendikleriniz başarınızı artıracak,
• İş arıyorsanız sahip olduğunuz sertifika sizi bir adım öne çıkaracak,
• Hepsi ve daha fazlası Aramızda Kuşak Farkı Var (X, Y ve Z Kuşakları İletişimi) 

Eğitimi'mizde.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ



ADAYLAR İÇİN ETKİLİ 
MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Başvuru yaptığınız iş doğrultusunda mülakata çağrıldınız. İşverenle görüşmeye bizzat
gittiniz ve elleriniz titriyor. Olumsuz düşünceler silsilesiyle yanıp tutuşuyorsunuz! Bu ilk
seçenekti. Bir de diğer seçeneğe göz atalım. Aynı şekilde mülakata gittiniz. Kendinize
güveniniz sonsuz. Bu işi kapacağınıza adınız kadar eminsiniz! Peki, nasıl? Adaylar için
Etkili Mülakat Teknikleri Eğitimi sayesinde! Mülakat sürecinizi sağlıklı yönetebilmeniz
adına size özel olarak Adaylar için Etkili Mülakat Teknikleri Eğitimi’ni hazırladık! Eğer siz
de işe alım sürecinizde iplerin elinizde olmasını istiyorsanız, Adaylar için Etkili Mülakat
Teknikleri Eğitimi'mize bekleriz.

Adaylar için Etkili Mülakat Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Mülakat süreçlerini kolaylıkla yürüteceksiniz,
• Karşılaşacağınız soru ve sorunları öngöreceksiniz,
• İşi alma noktasında rakiplerinizin önüne geçeceksiniz,
• Çok daha fazlası Adaylar için Etkili Mülakat Teknikleri Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ETKİLİ CV HAZIRLAMA 
EĞİTİMİ
İşe alımlarda sizi tanıtan tek şey bir özgeçmiştir. Özgeçmişinize bakıp sizinle görüşmeye
karar verirler. Belki de önyargı oluşturacak hatalar yaparsınız. Doğru bir CV sizlerin işe
alımınızı kolaylaştırır. Peki, nasıl etkili CV veya CV hazırlarız? İşe alımcıları nasıl etkileriz?
Doğru bilgileri nasıl pazarlarız? İşte tüm bu sırlar Etkili CV Hazırlama Eğitimi'mizde sizleri
bekliyor. Siz de ilk görüşte fark yaratmak ve işi almak istiyorsanız Etkili CV Hazırlama
Eğitimi'mizden faydalanın!

Etkili CV Hazırlama Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Bu eğitim ile etkili bir CV hazırlayacaksınız,
• Bir özgeçmişte olması gereken tüm bölümleri öğreneceksiniz,
• Mülakat hazırlık süreci hakkında bilgiler edineceksiniz,
• Mülakatlarda gelebilecek kritik sorulara karşı hazırlıklı olacaksınız,
• Mülakat esnasında konuşulan beden dilinin inceliklerini kavrayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ



İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM 
PLANLAMASI EĞİTİMİ
İnsan Kaynakları Eğitim Planlaması! Hangi personelin hangi eğitime ihtiyacı var? Bunu
tespit etmek oldukça önemli ve güç bir iştir. Eğitimlerin ihtiyaca yönelik olarak özel
düzenlenmesi gerekliliği ise güç olan bu işi daha da karmaşıklaştırmakta, içinden
çıkılmaz bir hale getirmektedir. Özetlediğimiz bu durum için çözüm önerisi sunalım:
İnsan Kaynakları Eğitim Planlaması Eğitimi! Bu eğitimle hem personelinizin ihtiyaçlarını
tespit edecek hem de onların ihtiyaçlarına göre dönüştürülmüş eğitim planlaması
yapacaksınız. Durmayın ve siz de eğitimimizden faydalanın!

İnsan Kaynakları Eğitim Planlaması Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İnsan Kaynakları Eğitim Planlaması alanında uzman olacaksınız,
• İş arayışınızda bir adım önce çıkacaksınız,
• İnsan Kaynakları uzmanıysanız eğitim planlaması öğrenerek fark yaratacaksınız,
• Alanında uzman eğitmenden ihtiyacınız olan bilgileri alacaksınız,
• Güncel ve yeni bilgiler içeren en kapsamlı eğitim planlaması Eğitimi'ni edineceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ



İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİ EĞİTİMİ
İnsan kaynakları yönetimi zor ve meşakkatli bir iştir. Hem her çalışanla ayrı ayrı
ilgilenmeniz hem de toplam iş gücünün pozitif çıktı alabilmesinin zeminini hazırlamanız
gerekmektedir. Özellikle günümüzde hızlı değişen şartlar ve iş hayatına giren yeni
unsurlarla birlikte insan kaynakları yöneticilerinin işi daha da zorlaşmıştır. Böyle bir
durumda, işin üstesinden gelebilmek için desteğe ihtiyacınız olacak. Bu noktada sizi
destekleyecek bir eğitim hazırladık: İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi! Bu eğitimle
güncel ve yeni bilgileri içeren en kapsamlı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi’ne sahip
olacaksınız.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İnsan kaynakları yönetim sürecini tüm ayrımlarıyla öğreneceksiniz,
• En yeni ve en güncel bilgileri edineceksiniz,
• İş arayışınız varsa yeni bir meslek edineceksiniz,
• Hali hazırda bu işi yapıyorsanız uzmanlığınızı artıracaksınız,
• Bunlar ve daha fazlası İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi’nde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ



KARİYER PERFORMANSI VE 
KOÇLUĞU EĞİTİMİ
Eğer sevdiğiniz işte çalışırsanız hiç çalışmış olmazsınız mantığıyla oluşturulan Kariyer
Performansı ve Koçluğu Eğitimi'mize hoş geldiniz! Hemen herkes çalıştığı işi her yönüyle
sevmekte zorlanır. Ancak bir işin sizin için uygun yanlarını baskın hale getirirseniz
sevdiğiniz bir işe sahip olursunuz. Hem kendiniz hem de destek vermek istedikleriniz
için oluşturulan Kariyer Performansı ve Koçluğu Eğitimi tam da bunu sağlıyor. Artık
kariyer koçluğu yaparak kendi işinizin sahibi olabilir ve ciddi kazançlar elde edebilirsiniz!
Kariyer Koçu olarak herkesin gözünde güvenilir biri olabilir ve güven yoluyla kazanç elde
edebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz gibi Kariyer Performansı ve Koçluğu Eğitimi'miz de
sizlere meslek edindirmek için oluşturulmuştur. Siz de eğitimimizi alın ve sunmuş
olduğumuz daha pek çok avantajdan faydalanma fırsatını elde edin!

Kariyer Performansı ve Koçluğu Eğitimi Kazanımlarınız
• İş hayatınızda hedefinize ulaşabilmesi için gerek duyduğunuz plan ve stratejileri 

öğreneceksiniz,
• İş yaşamınızdaki gerçek potansiyeli ortaya çıkaracaksınız,
• Kariyer Koçu olarak danışmanlık yapacaksınız,
• Dilerseniz, Kariyer Koçu olarak istihdam olma şansınız olacak,
• Hepsi ve daha fazlası için Kariyer Performansı ve Koçluğu Eğitimi'mize katılın!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ



KARİYER PLANLAMA 
YEDEKLEME VE ROTASYON 
EĞİTİMİ
Şirketinizde alt, orta ve üst düzey yöneticilerinizin yedeği belirlemek ve ileride ani
gelişebilecek yönetici krizlerine önceden önlem almak ister misiniz? Ya da kendinize
insan kaynakları alanında yeni bir meslek edinmek ister misiniz? Bu iki sorudan en az
birine cevabınız “evet” ise, Kariyer Planlama Yedekleme ve Rotasyon Eğitimi'mize
katılın! En yeni ve en güncel bilgileri, alanında uzman eğitmenimizden öğrenin!

Kariyer Planlama Yedekleme ve Rotasyon Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kariyer Planlama Yedekleme ve Rotasyon alanında kapsamlı bir eğitim alacaksınız,
• Bu alanda çalışıyorsanız kendinizi geliştireceksiniz,
• Bu alanda çalışmak istiyorsanız meslek edineceksiniz,
• Sahip olduğunuz Kariyer Planlama Yedekleme ve Rotasyon Eğitimi sertifikası sizi bir 

adım öne çıkaracak,
• Hepsi ve daha fazlası Kariyer Planlama Yedekleme ve Rotasyon Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ



KURUMSAL EKİP 
MOTİVASYONU EĞİTİMİ
Kurum içi yönetim adeta satranç oynamak gibidir. Doğru ekip yönetimi, personellerin
doğru seçilmesi, iş uyumluluğu, aktif ve verimli çalışma ortamı ve daha farklı pek çok
noktada doğru hamlelerin yapılması bu nedenle son derece önemlidir. Satrançta
kazanmak için doğru hamleleri yapmak ve her zaman taşları uyum içerisinde yönetmek
gerekir. İş hayatında da aynı sistem geçerlidir.

Siz de satrançta kazanmak ve iş hayatında şah mat yapmak istiyorsanız öncelikle
ekibinizin yönetimini doğru bir şekilde sağlamanız ve motivasyonunu korumanız gerekir.
Ekip içi motivasyonu koruyabilmek ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturabilmek için
Kurumsal Ekip Motivasyonu Eğitimi’mizi sizler de alabilirsiniz!

Kurumsal Ekip Motivasyonu Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Ekip motivasyonunu nasıl sağlayacağınızı,
• Ekibi nasıl uyumlu bir şekilde çalışmaya teşvik edebileceğinizi,
• Nasıl uyumlu bir iş birliği ve ekip oluşumu sağlayacağınızı öğreneceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ



KARİYER PLANLAMASI 
EĞİTİMİ
Herkesin gözü yükseklerdedir ve bu doğal bir dürtüdür. Diğer taraftan hedeflere
yürümek sanıldığı kadar zor değildir: Sadece disiplinli çalışma ve planlı olma meselesidir.
Öyleyse, hayal etmekle kalmayın. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek ve arzuladığınız
yerde olmak için harekete geçin. İşte size başlangıç için bir fırsat! Kariyer Planlaması
Eğitimi'mizle ilk adımı gelin birlikte atalım!

Kariyer Planlaması Eğitimi İle Kazanımlarınız
• Eğitimi alarak gelişiminizi ve potansiyellerinizi daha yakından görme fırsatına sahip 

olacaksınız,
• Kendiniz için gerekli olan mesleki bilgileri her zaman diri tutacaksınız,
• Kendinizi geliştirme imkânına sahip olacaksınız,
• Kariyerliniz için yeni bakış açıları kazanacaksınız,
• Daha fazla sorumluluk gerektiren işlere karşı hazırlıklı olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ



KURUMSAL DOĞRU PERSONEL 
SEÇME YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ
Bir işte başarılı olabilmenin anahtarı sizce nedir? Çok çalışmak, uzun saatler işte kalmak,
farklı birçok noktada çalışmak… Hayır bunlardan hiçbiri değil. Doğru bir şekilde iş
yürütebilmenin ve verimli olabilmenin yolu, doğru bir ekip oluşturmaktan geçiyor.
Ekibinizi doğru ve uyumlu bir şekilde oluşturmadığınız müddetçe etkili ve tam verim
alınabilecek bir işleyiş oluşturmanız mümkün değildir.

Siz de etkili bir çalışma ortamı ve işleyiş oluşturabilmek ve tam verim alarak çalışmak
için doğru bir şekilde ekibinizi oluşturmalısınız. Peki bu nasıl olacak? Ekibinizi doğru bir
şekilde oluşturabilmek için siz de Kurumsal Doğru Personel Seçme Yöntemleri
Eğitimi’mizden faydalanabilirsiniz! Bu eğitim ile birlikte siz de etkili bir şekilde ekip
oluşturabilecek ve ekibinizle ilgili süreçleri çok daha etkili bir şekilde yürütebileceksiniz.

Kurumsal Doğru Personel Seçme Yöntemleri Eğitimi İle Kazanımlarınız
• Uyum içerisinde çalışan ekipler oluşturmayı,
• İnsan kaynaklarına dair strateji geliştirmeyi,
• Ekiplerden maksimum verim elde etmeyi,
• Kurum içi iş akışını düzenli bir şekilde sağlamayı,
• Personeller üzerinde görev dağılımını doğru yapmayı,
• Devamlı olarak yükseliş gösteren bir verim oranına sahip olmayı öğreneceksiniz. 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ



MÜLAKAT TEKNİKLERİ 
EĞİTİMİ
Birini işe almanız gerekli. Nasıl bulacağım? Bulduktan sonra ne soracağım? Uygun aday
olduğuna nasıl karar vereceğim? Bu sorular uzar gider. Belki de tek şansınızı yanlış adayı
işe alarak kullanabilirsiniz. Peki, doğru adayı, doğru işe nasıl yerleştireceğiz? Doğru
soruları doğru teknikleri nasıl kullanacağı. Hepsi ve daha fazlası Mülakat Teknikleri
Eğitimi'miz içerisinde. Artık daha doğru ve daha uygun adaylarla çalışma şansınız olacak.
En yeni ve güncel tekniklerle bundan sonra daha iyi bir İnsan Kaynakları Uzmanı
olacaksınız. Fırsat çok yakınınızda!

Mülakat Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İşe alım sürecinde doğru soruları sorabileceksiniz,
• Etkili mülakatlar yapabileceksiniz,
• Adayın bilgi ve profilini analiz doğru analiz edecek becerilerinizi geliştireceksiniz,
• Gelecekteki çalışanları seçmedeki başarıları için kritik öneme sahip olduklarının 

farkına varacaksınız,
• Katılımcılara konuşmanın kilit noktalarını ve bunların nasıl kullanılabileceklerini 

seçmek için gereken temel bilgi ve becerilerle donanacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ



K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İSG EĞİTİMLERİ



İSG A EĞİTİMİ
Ülkemizde ve dünyada pek çok iş kazası yaşanmaktadır. Yaşanan bu kazalar iş yerlerinin
denetlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Özellikle ülkemizde iş yerlerini denetleyecek İş
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarına ihtiyaç büyüktür. Siz de İSG Uzmanı olmak ve meslek
edinmek istiyorsanız İSG A Eğitimi'mize katılabilirsiniz.

İSG A Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İSG A Sınıf’ı ile ilgili bütün bilgilere sahip olacaksınız,
• İSG A yetkinliğinizi belgelendiren sertifikaya sahip olacaksınız,
• İSG A sertifikanızla resmi kurumlarda çalışabileceksiniz,
• Hepsi ve daha fazlası Canlı Online İSG A Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İSG EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



İş Sağlığı ve Güvenliği A sınıf sertifikaya sahipsiniz ve sınıfınızı yükseltmek mi
istiyorsunuz? Cevabınız “evet” ise sizler için Canlı Online İSG B Eğitimi'mizi açtık. İSG B
Eğitimi'mizde güncel mevzuatı ve yeni bilgileri öğreneceksiniz. Bu fırsattan yararlanmak
ve aldığınız sertifikaların güvenirliğiyle bir adım öne çıkmak istiyorsanız siz de İş Sağlığı
ve Güvenliği B Eğitimi'mizden faydalanın!

İSG B Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İSG B Sınıf’ı ile ilgili üst düzey bilgiye sahip olacaksınız,
• İSG B yetkinliğinizi belgelendiren sertifikaya sahip olacaksınız,
• İSG B sertifikanızla resmi kurumlarda çalışabileceksiniz,
• Hepsi ve daha fazlası Canlı Online İSG B Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İSG EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İSG B EĞİTİMİ



İş Sağlığı ve Güvenliği B sınıf sertifikaya sahipsiniz ve sınıfınızı yükseltmek mi
istiyorsunuz? Cevabınız “evet” ise sizler için Canlı Online İSG C Eğitimi'mizi açtık. İSG C
Eğitimi'mizde güncel mevzuatı ve yeni bilgileri öğreneceksiniz. Bu fırsattan yararlanmak
ve aldığınız sertifikaların güvenirliğiyle bir adım öne çıkmak istiyorsanız siz de İş Sağlığı
ve Güvenliği C Eğitimi'mizden faydalanın!

Canlı Online İSG C Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İSG C Sınıf’ı ile ilgili üst düzey bilgiye sahip olacaksınız,
• İSG C yetkinliğinizi belgelendiren sertifikaya sahip olacaksınız,
• İSG C sertifikanızla resmi kurumlarda çalışabileceksiniz,
• Hepsi ve daha fazlası Canlı Online İSG C Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İSG EĞİTİMLERİ
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İSG C EĞİTİMİ



TEMEL İSG EĞİTİMİ
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Eğitimi, şirketlerin almasının şart olduğu eğitimlerden biridir.
İSG Eğitimi’nin önemli olması, alınacak eğitimin kapasitesi konusunda da oldukça dikkat
edilmesini gerekli kılmaktadır. Bunun için alanında uzman eğitmenlerle hazırlanmış
Temel İSG Eğitimi'mize katılabilirsiniz. Güncel ve yeni bilgileri içeren bu en kapsamlı
Temel İSG Eğitimi'miz ile yetkinlik kazanacaksınız. Eğitim sonunda verilecek sertifikalarla
yetkinliğinizi belgelendireceksiniz.

Temel İSG Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Temel İSG Eğitimi’ni kurum çalışanlarınız için edinebilirsiniz,
• Alacağınız güvenlik kuralları ve önlemleri ile kazaların önüne geçebilirsiniz,
• İnsana ve teçhizatlar bağlı kazaların önüne geçeceksiniz,
• Çevre, güvenlik ve insan kontrolü ile muhtemel kazaların, oluşacak maddi ve manevi 

kayıpların önüne geçeceksiniz,
• Çevre ve insan konusunda vizyoner olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İSG EĞİTİMLERİ
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TEMEL İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
EĞİTİMİ
İşyeri hekimliği noktasında sizi bilgilendirmek için Temel İşyeri Hekimliği Eğitimi
hazırladık. İster bireysel ister kurumsal olarak İşyeri Hekimliği ile ilgili her şeyi
öğreneceksiniz. güncel mevzuatı ve yeni bilgileri keşfedeceğiniz Temel İşyeri Hekimliği
Eğitimi'mize siz de katılın ve bu alanda ilerleme kaydedin!

Temel İşyeri Hekimliği Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Bu eğitim ile gerekli mevzuata ve yeterliliğe sahip olacaksınız,
• Eğitim sonunda yetkinliğinizin kanıtı olan sertifikayı almaya hak kazanacaksınız,
• Sertifikanız ile resmi kurumlarda çalışma imkânına sahip olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İSG EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U
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KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ



BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ VE 
EFT TEKNİĞİ EĞİTİMİ
Bilinçaltınıza yerleşen duygusal faktörler hayatınızı zaman zaman olumsuz
etkileyebilmektedir. İş yerinizde, ailenizde, arkadaş çevrenizde en olmadık durumlarda
size zorluk çıkarması ise neredeyse kaçınılmazdır. Bilinçaltınızı temizleyebilseniz ve
olumsuz duygusal faktörlerden arınabilseniz ne güzel olurdu, değil mi? Peki, bunun
mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Bilinçaltı Temizliği ve EFT Tekniği Eğitimi ile
arınma mümkün! Bilinçaltı Temizliği ve EFT Tekniği Eğitimi'miz ile bilinçaltınıza format
atarak hayatınızı olumsuz etkileyen duygusal faktörlerden kurtulacaksınız. İnsanların
hayatlarına dokunacak, kişilere EFT Danışmanlığı ve kurumlara EFT Danışmalığı
vereceksiniz. Bu fırsattan faydalanmak için siz de eğitimimizi mutlaka alın!

Bilinçaltı Temizliği ve EFT Tekniği Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Uzman bir EFT Danışmanı olacaksınız,
• Eğitim ve danışmanlık vereceksiniz,
• İnsanların hayatlarına dokunacaksınız,
• Üniversite onaylı ve uluslararası onaylı sertifikalara sahip olacaksınız,
• Bizimle özgeçmişinizi paylaşacak, EFT Danışmanı olarak istihdam olma şansınızı 

artıracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
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KURUMLAR İÇİN ETKİLİ 
SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Kurumlar büyük-küçük bütün projeler ve müşteriler için sunum yaparlar. Peki, bu
sunumlar ne kadar etki yaratmaktadır? Ya da arzu ettiğiniz etkiyi hazırlamış olduğunuz
sunumlarla almanız mümkün müdür?

Bu sorulara cevap vermek çetrefilli bir iştir. Bu noktada sorularınıza cevap olması adına
sizler için Kurumlar İçin Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi hazırladık. Alanında uzman ve
alan tecrübesi olan eğitmenimiz bütün bu soruları sizler için cevaplayacak. Kurumlar İçin
Etkili Sunum Teknikleri Kursu’muzdan faydalanın ve siz de iş hayatında etkili
sunumlarınız ile nasıl öne çıkacağınızı öğrenin!

Kurumlar İçin Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Sunum tekniklerini en üst seviyede öğreneceksiniz,
• Topluluk önünde daha rahat ve etkili sunum yapacaksınız,
• Sunumlarınızı yaparken zamanı daha verimli kullanacaksınız,
• Sunumlarınızda etki gücünüzü artıracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
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KURUMLAR İÇİN SUNUM 
DRAMATİZASYONU EĞİTİMİ
Sunumda alanı kullanmak ve mekân ile anlatı bağını kurmak, sunumu oldukça etkili hale
getirmektedir. Kurumlar İçin Sunum Dramatizasyonu Eğitimi'miz, alanında uzman
eğitmenimizin anlatımıyla en efektif sunumların hazırlanabilmesi için tasarlanmıştır.
Kurumlar İçin Sunum Dramatizasyonu Eğitimi’mizi alın ve siz de bu eğitim sayesinde
edinmiş olduğunuz bilgilerinizle sunumlarınızda fark yaratın!

Kurumlar İçin Sunum Dramatizasyonu Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İletişim gücünüzü artıracaksınız,
• Farklı sunum tekniklerini keşfedeceksiniz,
• Sunumlarınızla fark yaratacaksınız,
• Daha yaratıcı ve farklı düşünmeyi öğreneceksiniz,
• Hepsi ve daha fazlası Kurumlar İçin Sunum Dramatizasyonu Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ
Uzman olduğunuz alanlarda eğitim vermek ister misiniz? Bunun için Eğiticinin Eğitimi
sertifikasına sahip olmanız yeterlidir. Eğiticinin Eğitimi sertifikasıyla, sürekli büyüyen
eğitim sektöründe yerinizi alabilirsiniz. Eğitici olmak ve sektörde yerinizi almak
istiyorsanız, sizin için geliştirilmiş, ihtiyaç duyacağınız konulara özel hazırlanmış, güncel
ve yeni bilgileri içeren en kapsamlı Eğiticinin Eğitimi'mize katılabilirsiniz!

Eğiticinin Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Sıfırdan eğitim oluşturmayı öğreneceksiniz,
• Doğru sunum teknikleri açısından donanımlı hâle geleceksiniz,
• Doğru bilgileri doğru biçimde vermeyi öğreneceksiniz,
• Nitelikli bir eğitmen olacaksınız,
• Özgüven kazanacak, topluluk önünde konuşma yetenekleriniz artıracaksınız,
• Müzakere tekniklerini keşfedeceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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EMPATİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ
Karşıdakini anlamayan, kendini ifade edemez. Empati kurmak diye bir tabir son
zamanlarda hayatımıza ve iş hayatımıza girmiş durumda. Empati Geliştirme Eğitimi ile
herkesten daha çok karşınızdakini veya karşınızdakileri anlayacaksınız. Böylece
müzakerenin temel kuralı olan kazan-kazan mantığıyla daha sıkı ilişkiler kuracaksınız.
Empati Geliştirme Eğitimi ile insanların sizinle daha fazla iletişim kurmak istediğini fark
edeceksiniz. İş yerinizde, yöneticileriniz veya yönettiklerinizle ilişkileriniz gelişim
gösterecek. Empati geliştirme Eğitimi ile daha verimli olacak, daha verimli çalışanlar
oluşturacaksınız. Siz de bütün bu saydığımız avantajları elde edebilmek için eğitimimizi
almayı unutmayın!

Empati Geliştirme Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Bu eğitim ile empatinin hayatınızdaki yerini öğreneceksiniz,
• Nerede, ne zaman ve ne şekilde kullanılması gerektiği hakkında bilgi sahibi 

olacaksınız,
• Empatiyi kullanarak insanları daha kolay anlayacaksınız,
• Empati size avantaj sağlayacak,
• Daha başarılı olacak, daha başarılı yapacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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KURUMLAR İÇİN E-POSTA 
KULLANIMI EĞİTİMİ
Kurumlarda e-posta iletişimi oldukça yaygın ve önemlidir. Hem iç iletişimde iş delege
ederken hem de dış iletişimde diğer kurumlarla bilgi alışverişi yaparken e-posta
kullanılmaktadır. Doğru ve etkili e-posta kullanımı sağlamak için sizlere Kurumlar İçin E-
Posta Kullanımı Eğitimi hazırladık. Uzman eğitmen ve en yeni içerik avantajlarından
yararlanmak için Kurumlar İçin E-Posta Kullanımı Sertifika Programımıza katılabilirsiniz!

Kurumlar İçin E-Posta Kullanımı Eğitimi ile Kazanımlarınız
• E-posta trafiğinizi yönetirken zamandan tasarruf edeceksiniz,
• Kurumsal yazışmalarınızda nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz,
• E-posta gönderirken sorun yaşamayacak ve verimliliğinizi artıracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ETKİLİ LINKEDIN 
KULLANIMI EĞİTİMİ
LinkedIn, iş dünyasının sosyal medyasıdır. Bu nedenle LinkedIn’ı etkili kullanmak hem iş
dünyasından çevre edinmek isteyenler hem de iş arayanlar için büyük avantaj
sağlamaktadır. Peki, LinkedIn’ı nasıl etkili kullanacaksınız? İşte tüm tüyoları Etkili
LinkedIn Kullanımı Eğitimi'mizde veriyoruz. LinkedIn’ı efektif ve etkili kullanmayı
öğrenmek istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın!

Etkili LinkedIn Kullanımı Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Linkedin’i doğru kullanarak profesyonel bir profil oluşturacaksınız,
• Kendinize network oluşturmanın en doğru yollarını öğreneceksiniz,
• Yapılmaması gereken hataları ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini keşfedeceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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İŞ-YAŞAM DENGESİ EĞİTİMİ
Günlük sıkıntılar, trafik, işin stresi ve yoğunluğu derken çoğumuz iş ve yaşam dengesini
bir türlü oturtamıyoruz. Bunun sonucunda çoğunlukla da yaşam kalitemizden ödün
veriyoruz. Peki, iş ve yaşam dengesini nasıl kuracağız? Bunun için profesyonel bir destek
almak isterseniz sizlere İş-Yaşam Dengesi Eğitimi'mizi tavsiye ederiz. Alanında uzman
eğitmenimizin hazırladığı, günümüz koşullarını içeren, en kapsamlı İş-Yaşam Dengesi
Eğitimi'miz ile sorunlarınızın üstesinden gelmeyi öğreneceksiniz! Bu fırsatı kaçırmayın!

İş-Yaşam Dengesi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İş-aile ve iş-yaşam dengesinin nasıl olması gerektiğini öğreneceksiniz,
• İş-yaşam dengesi korunamadığında meydana gelebilecek sorunları bileceksiniz,
• İş-aile ve iş-yaşam arasındaki dengenin önemini kavrayacaksınız,
• Bu dengeyi oluşturan unsurları öğrenecek ve tanımlayabileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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KİŞİLİK TİPLERİ VE 
ENNEAGRAM EĞİTİMİ
İş hayatınızda, günlük rutininizde, trafikte, seyahatte ve her yerde pek çok insanla
karşılaşıyorsunuz. Sosyal karmaşa içinde karşılaştığınız insanlarla doğru iletişim
kurmanız ve kendinizi doğru ifade etmeniz zorlaşıyor. Çünkü her birey, farklı bir karakter
yapısına sahiptir. Karşılaştığınız insanların kişiliklerini hızlıca çözümleyebileceğinizi
biliyor muydunuz? Kişilik tiplerini çözmek ve insan ilişkilerinde avantaj elde etmek son
derece kolay! Peki, bu nasıl mümkün olacak? Kişilik Tipleri ve Enneagram Eğitimi ile!
Kişilik Tipleri ve Enneagram Eğitimi'mizi edinmenizin özellikle iş yaşamınızda size
sağlayacağı avantajları bir düşünün. Siz de bu fırsattan faydalanmak için muhakkak
eğitimimizi alın!

Kişilik Tipleri ve Enneagram Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kişilik tiplerini renk kodları ve tanınmış kişilerle öğreneceksiniz,
• Hangi kişilik tipine karşı hangi konuşmayı yapmanız gerektiğini keşfedeceksiniz,
• İş hayatınızda, özellikle satış işindeyseniz, kişilik tipleri eğitimi vesilesi ile 

başarılarınızı artıracaksınız,
• İletişimin unsurlarını doğru ve etkili kullanmada usta olacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası için Kişilik Tipleri Eğitimi’ne katılın!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ



ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ
Öfke! Hayatınızı olumsuz etkileyen, zaman zaman sizi zor durumda bırakan bir
duygudur. Öfkenizi kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekmektedir. Daha da önemlisi,
öfkenizi pozitif olarak kullanmayı başarabilmelisiniz. Uzmanlar, öfkesini kontrol edebilen
ve ondan olumlu faydalanabilen insanların, iş ve özel hayatlarında çok daha başarılı
olduklarını ifade etmektedir. Siz de öfkenizi kontrol altına almak, olumlu olarak
kullanmak, iş ve özel hayatınızda avantajlı olmak istiyorsanız Öfke Kontrolü Eğitimi'mize
katılabilirsiniz.

Öfke Kontrolü Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Öfkenin doğurabileceği sorunları ön görebileceksiniz,
• Öfkenin oluşum nedenlerini ve sizlere etkisini keşfedeceksiniz,
• Öfke anında oluşabilen duygu, biliş ve davranış sorunlarına engel olacaksınız,
• Öfke kontrolünün aslında birçok problem çözüm becerilerinin gelişmesine etkisi 

olduğunu öğreneceksiniz,
• İş ve sosyal hayatınızda daha başarılı olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ



REİKİ EĞİTİMİ
Reiki, kelime anlamıyla “evrensel enerji” ya da “yaşam enerjisi” anlamında kullanılır.
Anlaşılır olması için daha da açalım. Vücudumuz üzerinde, “çakra” adı verilen enerji
merkezleri bulunur. Her çakra, birbirinden farklı frekansta olan bir enerjinin giriş
kapısını değerlendirir. Reikinin temeli de bir esasa göre devamlılık arz eder. Bu noktada
Reiki, enerji merkezinizde blokaj ve beraberinde tıkanıklık oluşması durumunu çözmek
için vardır. Aslında bir noktada ani bir dengesizliğin meydana gelmesi esasına dayanır.
En doğal şifa yöntemlerinden biri olan enerji de bu noktada kullanılır. Bu aktarım da elle
dokunularak gerçekleşmektedir. Kendinizin farkına varmanız, enerji merkezlerinizi
açmanız için Reiki Eğitimi’mizi hazırladık! Reiki Eğitimi'mizin ardından, birçok farklı
bilgiler edinip hayatınızda köklü değişimler sergileyeceksiniz! Çakra dengenizi nasıl
sağlayacağınızı öğrenmek, reiki noktasında uzmanlaşmak için siz de eğitimimizden
faydalanabilirsiniz!

Reiki Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Reiki hakkında üst düzey bilgi sahibi olacaksınız,
• Enerji ve çakralarınızı yönetmeyi öğreneceksiniz,
• Kendi karmaşık iç dünyanıza girerek yolculuğa çıkacaksınız,
• Duygu-durum seviyenizi bireysel olarak sabitlemeyi öğreneceksiniz,
• Öğrendiğiniz bilgilerin ön gösterimi olarak Reiki Eğitimi sertifikası alacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ



KURUMLAR İÇİN İŞ HAYATINDA 
KİŞİSEL FARKINDALIK VE 
DUYGUSAL ZEKÂ EĞİTİMİ
Kurumların başarısı, çalışanların farkındalık hissiyatlarının ve duygusal zekâlarının
geliştirilmesine de bağlıdır. İş hayatında farkındalık ve duygusal zekâ başarının anahtarlarından
biridir. Bu nedenle sizler için Kurumlar İçin İş Hayatında Kişisel Farkındalık ve Duygusal Zekâ
Eğitimi hazırladık. Kurumlar İçin İş Hayatında Kişisel Farkındalık ve Duygusal Zekâ Eğitimi'miz
ile birbiriyle bağı kuvvetli ve başarılı çalışanlara sahip olacaksınız. Fırsatı kaçırmayın!

Kurumlar İçin İş Hayatında Kişisel Farkındalık Ve Duygusal Zekâ Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Çatışmalar ile daha rahat başa çıkacaksınız,
• Çalışanlarınız arasında iletişimin gücünü artıracaksınız,
• Çalışanlarınızın motivasyon seviyesini yükselteceksiniz,
• Kurumsal başarınızı artıracaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası Kurumlar İçin İş Hayatında Kişisel Farkındalık ve Duygusal Zekâ 
Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ



STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Hayatınızı olumsuz yönde etkileyen stresi kontrol altına almak ister misiniz? Hayatta
kalma becerilerinizi geliştiren stresin seviyesi arttığında sizi olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu etki sadece psikolojik olarak değil fizyolojik sorunlara da yol
açmaktadır. Bunun üstesinden gelmek ve stresi olumlu anlamda kullanarak ondan
faydalanmak mümkün! Stresi yenmenin nasıl mümkün olduğunu Stres Yönetimi
Eğitimi'mize katılarak keşfedebilirsiniz!

Stres Yönetimi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Stresi kontrol etmeyi öğreneceksiniz,
• Stresin hayatınıza olumlu katkılarda bulunmasını sağlayacaksınız,
• Stresin hem psikolojik hem de fizyolojik olarak size verdiği zararlardan 

kurtulacaksınız,
• Daha güçlü olacak ve hedeflerinize daha rahat ulaşacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası için Stres Yönetimi Eğitimi’mize katılın!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ



TAŞLARLA TERAPİ 
(LİTOTERAPİ) EĞİTİMİ
Güçlü bir beden yapısına ve huzurlu bir ruha sahip olmak ister misiniz? Sahip olduğunuz
bu güçlü beden yapısı ve huzurlu ruh ile iş ve sosyal hayatınızı düzene sokmak ister
misiniz? Günün stresinden, yorgunluğundan arınmak ve daha başarılı olmayı amaçlıyor
musunuz? Sorularımıza cevabınız “evet” ise sizlere Taşlarla Terapi (Litoterapi)
Eğitimi'mizi tavsiye ediyoruz. Bu eğitim sayesinde bütün sorularınızı yanıtlayacak ve
kişisel gelişiminizi büyük ölçüde destekleyerek ilerleme kaydedeceksiniz. Fırsatı
kaçırmayın!

Taşlarla Terapi (Litoterapi) Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Beden, zihin ve ruh arasındaki enerjinin dengesini kurabilmeyi öğreneceksiniz,
• Önce kendinize, daha sonra da çevrenizdeki insanlara fayda sağlayacaksınız,
• Negatif enerjilerden uzaklaşacak, hayata daha da pozitif bakmayı öğreneceksiniz,
• Yaşam kalitenizi artıracaksınız,
• Başarılarınızı artıracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U
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TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ
İlk yardım, bilinçsizce uygulandığında kötü sonuçlara sebep olabilmektedir. Bireyler,
kaza ya da olay sonrasında yaralılara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmelidir.
Çünkü tek bir yanlış müdahale, ölümle ya da sakat kalmayla sonuçlanabilir. Bu nedenle
her bir birey, kaza ya da olay sonrası ilk yardım yapmayı veya ilk yardımda bulunmaya
çalışanları, olası yanlışlarına karşı uyarabilecek bilgiye sahip olmalıdır. Evinizde,
yürüdüğünüz sokakta, işinizde karşılaştığınız kazalarla başa çıkmak isterseniz sizi de
Temel İlk Yardım Eğitimi'mize bekleriz.

Temel İlk Yardım Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İlk yardım ile ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olacaksınız,
• İlk yardım sertifikası alacaksınız,
• Kaza ve olay esnasında ne yapmanız ve yapmamanız gerektiğini öğreneceksiniz,
• Doğru müdahalelerle olası olumsuzlukları engellemekte başarılı olacaksınız,
• İş yeri kazalarında yaralanan arkadaşlarınıza yardımcı olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U
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YAŞAMIN KURALLARI EĞİTİMİ
Hayatın insanlara sunduğu fırsatlar herkes adına eşit olmaz. Dolayısıyla belli bir kesim
bu noktada bakış açısını tamamen farklı tutar. Her bireyde farklılık gösteren bakış açısı,
bilakis yaşanmışlıkları değil, farklı pencerelerden bakmayı esas alır. Bu sebepten ötürü
de birçok insan duygudaş olduğu bireyler arasında köprü görevi üstlenir. Bu aşamada
köprü görevini üstlenen kişinin yine siz olabileceğini biliyor muydunuz? Daha da net
anlamanız adına sizler için Yaşamın Kuralları Eğitimi’ni hazırladık! Bu eğitim sonunda
hayata karşı başka bir perspektiften bakmayı öğreneceksiniz!

Yaşamın Kuralları Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kişisel gelişiminize katkısı olacak bir eğitim alacaksınız,
• Eğitimin sonunda yetkinliğinizin belgesi niteliğinde olan bir sertifika elde 

edeceksiniz,
• Günlük yaşamınızda değiştiremediğiniz şeylerde birtakım farklılıklar yapacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U
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K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

KOÇLUK EĞİTİMLERİ



ANNE SÜTÜ VE EMZİRME 
KOÇLUĞU EĞİTİMİ
Bebeklerin anne sütü ile beslenmesinin önemi tüm anneler ve anne adayları tarafından
bilinmektedir. Diğer taraftan bebeğin doğru beslenmesini sağlamak sadece anne
içgüdüleriyle mümkün olmamaktadır. Uzmanlar, doğru beslenme için anne ve anne
adaylarının bilinçlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Emzirme konusunda bilinçlenme
de eğitim ile mümkündür. Bu soruna çözüm getirmek adına ve konunun hassasiyetini
göz önünde bulundurarak Anne Sütü ve Emzirme Koçluğu Eğitimi hazırladık. Anneler,
anne adayları doğru emzirme yöntemini öğrenmek, emzirme koçu olmak isteyenler ise
meslek edinmek için bu eğitime katılabilir.

Anne Sütü ve Emzirme Koçluğu Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Bebeğin doğru bir biçimde beslenmesini,
• Anne sütünün bebeğe nasıl doğru aktarılacağını,
• Annenin ve bebeğin fazla kilo kaybının nasıl önleneceğini,
• Annenin korkularıyla  nasıl başa çıkacağını,
• Doğum sonrasındaki süreçlerde yapılması gerekenleri öğreneceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

KOÇLUK EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



ÖĞRENCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ
Her çocuk iyi bir öğrenim almayı hak ediyor. Peki, kişisel, kültürel ve fiziksel değişken
şartlara göre bu eğitim nasıl olmalıdır? Ebeveynlerin en büyük isteği çocuklarının
başarılı bir öğrenim görmesidir. Yüzlerce öğrenciyle uğraşan okullar, öğrencilerle ne
kadar bireysel olarak ilgilenme fırsatına sahiptir? Öğrenci Koçluğu Eğitimi ile öncelikle
kendi çocuklarınızı eğitim hayatında nasıl daha başarılı yapabileceğinizi öğreneceksiniz.
Çocuklarınızın başarılarını zirveye ulaştırabilecek ve onlarla daha etkili iletişim
kuracaksınız. Aynı zamanda Öğrenci Koçluğu Eğitimi sertifikanızla okullarda veya
bireysel olarak öğrenci koçluğu yapabilecek ve kazanç sağlayacaksınız. Başarı bu kadar
yakınken neden siz de Öğrenci Koçluğu Eğitimi'mize katılmıyorsunuz? Eğitimimizi alın,
farkı kendiniz görün!

Öğrenci Koçluğu Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Öz motivasyonları düşük olan öğrencilerin öz motivasyonlarında gelişmeler 

sağlayacaksınız,
• Öğrencilere ve ebeveynlerine koçluk yapacaksınız,
• Çeşitli motivasyon teknikleri ve öğrenme türlerini kullanacaksınız,
• Öğrencilerin başarılarındaki artışa yardımcı olacaksınız,
• Hedef belirlemelerde etkili çalışmalar yapacaksınız,
• Öğrencilerin sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U
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SATIŞ KOÇLUĞU EĞİTİMİ
Satış Koçluğu Eğitimi, yöneticilerinizin ve satış ekiplerinizin satış performanslarını ve
satış adetlerini artırmalarına yardımcı olur. Özellikle müşteriler ile birebir görüşme
yapan satış temsilcilerinizin gelişimine katkı sağlar. Yüksek performansla çalışan satış
temsilcilerinizin daha etkin ve başarılı olması için onları motive eder. Satış Koçluğu
Eğitimi iyi bir satış koçu olmaya giden yolun başlangıcıdır. Siz de bu eğitimi alarak bütün
bu avantajlardan faydalanabilir ve satış alanında kendinizi önemli derecede
geliştirebilirsiniz!

Satış Koçluğu Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Satış Koçluğu Eğitimi satış performanslarının artırılmasını sağlar,
• Yöneticilerinizin, satış temsilcileriniz üzerindeki etkinliğini artırır,
• Performans ve satış adedi artırmak için satış temsilcilerinizi motive eder,
• Yüksek performans gösteren satış temsilcilerinizin tespit etmenize ve onlara özel 

gelişim programı hazırlamanıza yardımcı olur.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

KOÇLUK EĞİTİMLERİ



YAŞAM KOÇLUĞU 
(PROFESYONEL KOÇLUK) 
EĞİTİMİ
Herkes daha iyi yaşamayı ve daha mutlu olmayı hak eder mi? Veya yeterince mutlu
muyuz? Ne gibi sorunlarla uğraşıyoruz? Hayat sadece sorunlardan mı ibaret? Bizce değil.
Kendinizi daha mutlu hissetmenin yollarını öğrenmek Yaşam Koçluğu (Profesyonel
Koçluk) Eğitimi ile çok kolay. Üstelik Yaşam Koçluğu Eğitimi sertifikasıyla sadece
kendinize değil başkalarına da danışman olacaksınız. Yaşam Koçluğu Eğitimi ile kendi
danışmanlık şirketinizi kurup nitelikli bir işe sahip olacaksınız. İnsanların hayatına
dokunup, mutluluklarına katkıda bulunacak dolayısıyla mutluluğunuzu artıracaksınız.
Toplumun ihtiyacı olan nitelikli bir birey olmak Yaşam Koçluğu (Profesyonel Koçluk)
Eğitimi ile mümkün. Siz de bütün bu avantajlardan faydalanmak için eğitimimizi almayı
unutmayın!

Yaşam Koçluğu (Profesyonel Koçluk) Eğitimi Kazanımlarınız
• İş yaşamındaki potansiyeliniz açığa çıkacak,
• Var olan beceri ve profesyonellikleriniz uzmanlar tarafından değerlendirilecek,
• Bir yaşam koçunda olması gereken koçluk yetenekleri kazanacaksınız,
• Danışmanlık ve Koçluk yapacak gelir elde edeceksiniz,
• Daha fazlası Yaşam Koçluğu Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

KOÇLUK EĞİTİMLERİ



YÖNETİM KOÇLUĞU 
EĞİTİMİ
Yönetim Koçluğu Eğitimi; yönetsel gücünüzü ve becerilerinizi keşfetmenize yardımcı
olur. Takım oluşturma ve yönetme alanında ekibinizi veya yöneticilerinizi geliştirmeniz
için ihtiyacınız olan temel motivasyonu sağlar. Yönetimin her kademesi ile ilgili bakış
açınızı geliştirmek istiyorsanız eğitimimize ihtiyacınız olacak. Tüm bunları elde etmek
için Yönetim Koçluğu Eğitimi'mizi alabilirsiniz!

Yönetim Koçluğu Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Alınan kararlarda ve bu kararları uygulamada ihtiyaç duyulan lider duruşunu 

geliştirir,
• Kurum yöneticilerinizin veya liderlerinizin ekiplerini, yine kurumunuzun belirlediği 

hedefler doğrultusunda en etkin şekilde yönetmesini hedefler,
• Eğitimi alan yöneticilerin çatışma yönetimi metotlarını geliştirir,
• Stres ve duygu yönetimini maksimuma çıkarır.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

KOÇLUK EĞİTİMLERİ



K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

MESLEK EĞİTİMLERİ



PROFESYONEL SEKRETERLİK 
VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 
UZMANLIK PROGRAMI
Holding CEO’ları, genel müdürler, direktörler… Aslına bakıldığında hepsi birer duayen
olarak görünürler. Ancak hepsinin yanında onları zirveye taşıyan asistanları veya
sekreterleri bulunur. Siz de bu zirvedeki insanlar ile aynı yolda yürümek, kariyerinizi
zirveye çıkarmak ister misiniz? Cevabınız ‘‘evet’’ ise en yeni ve güncel bilgilerle
bezenmiş Profesyonel Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığı Uzmanlık Programı’mız tam size
göre. Zirveye tırmanmak için yola çıkmanın tam zamanı! Durmayın ve siz de eğitimimizi
alın!

Profesyonel Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığı Uzmanlık Programı ile Kazanımlarınız
• Üst düzey yönetim ilişkileri uzmanı olacaksınız,
• Kendinizin ve yöneticilerinizin programlarını tam ve eksiksiz yöneteceksiniz,
• Kariyer olarak Profesyonel Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığı Uzmanlık Programı ile 

yeni hedeflere ulaşacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

MESLEK KURSLARI

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



SESLENDİRME EĞİTİMİ
Bütün dublajların, animasyonların arka yüzündeki sesleri her birimiz merak etmişizdir.
Bu yüzlerden bir tanesi olmak ister miydiniz? Sizler adına seslendirme basamaklarını
temelden öğrenip günlük hayatta kullanabileceğiniz Seslendirme Eğitimi’ni hazırladık!
Bu eğitim sonunda kendinizde fark edeceğiniz birçok değişimi görmeye hazır mısınız?

Seslendirme Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Seslendirme Eğitimi sertifikası alarak başarı ve yetkinliğinizi sunacaksınız,
• Seslendirme ve dil üzerinde bilgi sahibi olacaksınız,
• Seslendirme Eğitimi'nde öğrendiklerinizi günlük hayatta kullanabileceksiniz,
• Seslendirme sanatçısı olabileceksiniz,
• Aldığınız Seslendirme Eğitimi sertifikası vasıtasıyla iş bulma sürecinizi 

hızlandıracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

MESLEK KURSLARI

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



TIBBİ SEKRETERLİK EĞİTİMİ 
Günümüzün en gözde mesleklerinden biri olan Tıbbi Sekreterlik için fırsatı ayağınıza
getiriyoruz. En kapsamlı ve yeni bilgilerden oluşan Tıbbi Sekreterlik Eğitimi'miz ile siz de
hiç bitmeyecek mesleğinize sahip olacaksınız! Üniversite onaylı ve e-devlet
sorgulanabilir sertifikanızla kolayca sağlık sektöründe iş bulacaksınız. Tıbbi Sekreterlik
Eğitimi'miz tüm diğer eğitimlerden farklı olarak en yeni ve güncel bilgilerle donatılmış
ve birçok eğitimle desteklenmiştir. Siz de bir doktorun asistanlığını yapmak ve hatırı
sayılır gelir elde etmek için Tıbbi Sekreterlik Eğitimi'mize katılabilirsiniz. Aynı Zamanda
Hasta Kabul Danışmanı olarak yurt içi ve yurt dışında da iş imkânına sahip olabilirsiniz.

Tıbbi Sekreterlik (Hasta Kabul Danışmanlığı) Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Gerekli tıbbi terminolojiye hâkim olacaksınız,
• Yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olacaksınız,
• Hasta ihtiyaçları ile doktorların taleplerini yerine getirme becerisi edineceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

MESLEK KURSLARI



UYGULAMALI HASTA 
BAKICI VE YAŞLI BAKIM 
SERTİFİKASI PROGRAMI
Çağımızın mesleklerinden biri de hasta ve yaşlı bakımıdır. Özellikle yeni bir meslek
edinmek isteyenler ya da yurtdışında çalışma fırsatı arayanlar hasta ve yaşlı bakımı
eğitimi talep etmektedirler. Buradaki en büyük sorun alınacak eğitimin niteliği ve
geçerliliğidir. Peki, biz bu soruna nasıl bir çözüm getiriyoruz? Öncelikle alanında uzman
bir eğitmenin içeriğini hazırladığı ve sunduğu, en kapsamlı Uygulamalı Hasta Bakıcı ve
Yaşlı Bakım Sertifikası Programı’nı hazırladık. Programı tamamladığınızda alacağınız
sertifikalar ise üniversite onaylı, yurtdışı akredite ve e-Devlet sorgulanabilir
sertifikalardır. Bu fırsatı kaçırmayın!

Hasta Bakıcı ve Yaşlı Bakım Sertifikası Programı ile Kazanımlarınız
• Hasta ve yaşlı bakıcı veya refakatçisi olacaksınız,
• Aranan bir personel olacaksınız,
• Aldığınız sertifikalar sizi bir adım öne çıkaracak,
• Yurtdışında çalışma imkânına sahip olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

MESLEK KURSLARI



K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

MUHASEBE & FİNANS EĞİTİMLERİ



FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ
Finans şirketlerinde çalışmayı ya da kendi finans yönetiminizi doğru yapmayı ister
misiniz? Cevabınız “evet” ise sizler için hazırladığımız Finansal Yönetim Eğitimi’ne
katılabilirsiniz. Alanında uzman eğitmenimizin hazırladığı Finansal Yönetim Eğitimi'miz,
en yeni ve en güncel bilgileri içermektedir. Finans Yönetimi uzmanı olmak ya da
uzmanlığınızı geliştirmek isterseniz; siz de Finansal Yönetim Eğitimi'mizden
faydalanabilirsiniz.

Finansal Yönetim Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Finans dilini anlayacak ve konuşacaksınız,
• Mevcut mal ve kazançları etkin yöneteceksiniz,
• Portföy yönetimi, sermaye artırımı ve risk analizi gibi konularda tecrübe 

kazanacaksınız,
• Doğru ve etkin kararlar ile finansal yapının daha profesyonel yönetilmesini 

sağlayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

MUHASEBE & FİNANS EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



BORDROLAMA VE ÖZLÜK 
İŞLERİ EĞİTİMİ
Bordrolama Eğitimi ile birlikte çalıştığınız yerdeki bilgilere sahip olmak ve kişisel
verilerinizi korumak mümkün olmaktadır. Hem muhasebe hem de insan kaynakları
ilkelerine dayanan bordrolama, bir hesabın ayrıntılarının gösterildiği çizelgeye
denilmektedir.

Fransızcadan dilimize geçmiş olan bordronun insan kaynakları ya da muhasebe
bölümleri için önemi olduğu bilinmektedir. Sizler için özel hazırlanmış olan Bordrolama
ve Özlük İşleri Eğitimi’miz ile birlikte hem alanda yetkinleşmenizi sağlamayı hedefliyoruz
hem de sertifika sahibi olarak iş başvurularınızda öne çıkmanıza olanak tanıyoruz.
Eğitiminizin sonunda edineceğiniz sertifikalarınız ile sizler de Bordrolama alanında
uzmanlığınızı kanıtlayabilirsiniz.

Finansal Yönetim Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Bordroda uzman olacaksınız,
• Alanınızda rakiplerinizin önüne geçeceksiniz,
• Güncel programları ve içerikleri öğreneceksiniz,
• Muhasebe ve insan kaynakları alanlarında yetkinleşeceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

MUHASEBE & FİNANS EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



KURUM GİDERLERİNİ 
YÖNETME EĞİTİMİ
Gelir ve gider hesabı yapmak incelik isteyen bir iş. Özellikle kurumlar bazında giderlerin
yönetimi bu nedenle dikkat isteyen son derece önemli işler arasında yer alıyor. Doğru
bir şekilde yönetilmediği takdirde giderlerin kontrolsüz büyümesi kurumun genel
gidişatına zarar verebilmektedir. Bu nedenle gelir gider dengesini koruyabilmek adına
yönetimin doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak gerekir. Gider yönetimini doğru
gerçekleştirebilmek için ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız Kurum Giderlerini
Yönetmek Eğitimi’miz tam size göre!

Kurum Giderlerini Yönetme Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kurumunuzun gelir gider dengesini korumayı,
• Nasıl daha etkili bir şekilde bütçe planlaması yapılacağını,
• Giderlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini,
• Giderleri azaltarak kâr elde etmenin yollarını öğreneceksiniz. 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

MUHASEBE & FİNANS EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



GENEL MUHASEBE EĞİTİMİ
Genel muhasebe öğrenerek meslek edinmeye ne dersiniz? Üstelik ulusal ve uluslararası
akredite olan ve üniversite onaylı sertifikalara sahip olacaksınız. Yeteneklerinizi
belgelendirecek ve iş bulma şansınızı artıracaksınız. Çünkü Genel Muhasebe Eğitimi'miz,
alanında uzman eğitmenimiz tarafından hazırlanmış olup, en güncel ve en yeni bilgileri
kapsamaktadır. Bu imkânlardan yararlanmak isterseniz Genel Muhasebe Eğitimi'mize
katılabilirsiniz.

Genel Muhasebe Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Genel muhasebe uzmanı olacaksınız,
• Genel muhasebe uygulamalarının güncel uygulamalarını öğreneceksiniz,
• Meslek edineceksiniz, belgelendireceksiniz,
• Kurum ve kuruluşların muhasebe/finans birimlerin iş fırsatları yakalayacaksınız,
• Eğitimde öğrendikleriniz terfi alıp yükselmenize yardımcı olacak.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

MUHASEBE & FİNANS EĞİTİMLERİ



ÖN MUHASEBE EĞİTİMİ
Ön muhasebeyi meslek edinmek ister misiniz? İsterseniz Ön Muhasebe Eğitimi'mize
kayıt olabilirsiniz. Alanında uzman eğitmenimizden eğitim alacaksınız. En güncel
uygulamaları ve en yeni bilgileri edineceksiniz. Günün koşullarına uygun donanıma
sahip olacaksınız. Aldığınız, ulusal ve uluslararası akredite ve üniversite onaylı
sertifikalarla yetkinliğinizi belgelendireceksiniz. Hepsi ve daha fazlası için Ön Muhasebe
Eğitimi'mizden faydalanabilirsiniz.

Ön Muhasebe Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Mevzuata uygun bir şekilde ön muhasebe işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz,
• Ön muhasebe için kullanılan programlarda nasıl işlem yapacağınızı öğreneceksiniz,
• Şirketlerin finansal raporlama işlemlerini yapacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

MUHASEBE & FİNANS EĞİTİMLERİ



K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

MÜZİK EĞİTİMLERİ



BASGİTAR EĞİTİMİ
Bir orkestranın olmazsa olmaz çalgısı hiç kuşkusuz ki basgitardır. Varlığını neredeyse
hissetmezsiniz. Fakat yokluğu ise her şeyi değiştirir. Ortamda eksik bir şey vardır ve
onun ne olduğunu kulağınızla arayıp durursunuz. Bu durum da her geçen gün yeni bas
gitarist adaylarının çeşitli kurslara yazılmasına vesile oluyor. Peki, siz de hayallerinizi
gerçekleştirip basgitar çalmayı öğrenmek ister misiniz? Bu alanda vazgeçilmez olmak ya
da eğlenmek, üstelik bundan gelir elde etmek istiyorsanız Basgitar Eğitimi’nden
faydalanabilirsiniz! Günün yorgunluğunu eğlenceye dönüştürmek sisin elinizde!
Eğlenceyi de gelire dönüştürmek adına sizleri Basgitar Eğitimi'mize bekleriz.

Basgitar Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Temelden ileri seviyeye kadar ki süreçte basgitar çalmayı öğreneceksiniz,
• Dilediğiniz orkestra ya da grupta çalabileceksiniz,
• Bilginizi geliştirerek profesyonel bir bas gitarist olacaksınız,
• Bir grubun ya da orkestranın paha biçilemez bir parçası olacaksınız,
• Ritim duygunuz geliştireceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

MÜZİK EĞİTİMLERİ



DAVUL EĞİTİMİ
Müzik kulağınıza güveniyor olabilirsiniz. Ayrıyeten kendinizi bu alanda geliştirmeyi, canlı
performanslarla insanları adeta büyülemeyi arzuluyor da olabilirsiniz. Bununla birlikte
ritminizle beraber orkestraya can vermeyi istiyor musunuz? O hâlde Davul Eğitimi tam
da size göre! Bu eğitim vesilesiyle müzik gurubun en rağbet gören sanatçısı siz
olacaksınız! Bununla birlikte hobinizi profesyonelliğe taşıma fırsatı elde edeceksiniz.
Elde ettiğiniz profesyonelliğinizi ise ciddi bir gelire dönüştüreceksiniz. Uzman davul
eğitmenimizin sizler için hazırlamış olduğu Davul Eğitimi'mize siz de katılın!

Davul Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Orkestranın vazgeçilmez temeli olan ritim duygusunu kazanacaksınız,
• Davul notaları hakkında bilgi sahibi olacaksınız,
• Çeşitli parçaları çalma çalışmaları yapacaksınız,
• Amatörden profesyonel bir davul sanatçısı olma gayesiyle ilerleyeceksiniz,
• Grup ve topluluk karşısında davul çalma fırsatı elde edeceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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GİTAR EĞİTİMİ
Birçok insan gitar çalmayı öğrenmek ister. Kimisi bir meslek olarak gitar çalar ve hayatını
idame ettirecek olan maddi geliri kazanır, kimisi de hobi olarak gitar çalar. Bu noktada
hangi amaçla gitar kursuna katılmayı düşünürseniz düşünün, sizler adına açtığımız Gitar
Eğitimi’nden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Eğer siz de alanında uzman bir eğitmenden
eğitim almak ve bununla beraber yeteneklerinizi sertifikalarla belgelendirip eğlenirken
gelir elde etmek istiyorsanız Gitar Eğitimi'mize katılabilirsiniz!

Gitar Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Gitar notalarını öğreneceksiniz,
• Gitar çalmayı öğreneceksiniz,
• Gitar çalarken bundan gelir elde edeceksiniz,
• Gitar Eğitimi sertifikasıyla başarınızı sunacaksınız,
• Birçok farklı yerde faaliyet göstereceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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GİTAR VE DAVUL 
SENKRONİZASYONU EĞİTİMİ
Uzun süredir gitar ya da davul mu çalıyorsunuz? Peki, daha önce hiçbir müzik grubunda
çaldınız mı? Bu noktada artık bir grubun parçası mı olmak istiyorsunuz? Kendi
grubunuzu kurarak, kendi bestelerinizi çalmak ya da müzik piyasasında yer edinmek
ister miydiniz? Tüm bunları yapabilmek için hazırladığımız Gitar ve Davul
Senkronizasyonu Eğitimi'miz tam size göre! Bu eğitimin ardından dilediğiniz grupta gitar
ya da davul çalacaksınız. Aynı zamanda gitar veya davul çalarken hiç zorlanmayacak,
bununla birlikte müzikten son derece zevk alacaksınız. Ayrıca müzik gruplarında yer
alarak hobinizden gelir elde edeceksiniz. Eğer bütün bu fırsatlar size de cazip geliyorsa
Gitar ve Davul Senkronizasyonu Eğitimi'mize bekleriz!

Gitar ve Davul Senkronizasyonu Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Eğitim sonunda ritim duygusu kazanacaksınız,
• Gitar ve davul senkronizasyonu hakkında etraflı bir bilgiye sahip olacaksınız,
• Eğitim sonunda Gitar ve Davul Senkronizasyonu Eğitimi sertifikası alarak iş 

süreçlerinizi hızlandıracaksınız,
• Müzik ruhunuzun ufkunu genişleteceksiniz,
• Yeni bir hobi edinerek bundan kazanç elde edeceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

PAZARLAMA EĞİTİMLERİ



DİJİTAL İÇERİK YAZARLIĞI 
VE SEO ALGORİTMASI 
EĞİTİMİ
Öyle bir şey öğreneyim ki kendi işimi kendim kurayım diyor musunuz? Aklınızda e-
ticaret yapmak olabilir. İçerik hizmeti veren bir web sitesi sahibi olmak isteyebilirsiniz.
Sosyal medya ile ilgileniyor da olabilirsiniz. Bunların hepsinin tek bir ortak noktası
vardır: Dijital İçerik Yazarlığı ve SEO algoritması! Biz her ikisini birleştirdik ve sizler için
Dijital İçerik Yazarlığı ve SEO Algoritması Eğitimi’ni hazırladık. Bu alanda en yeni ve en
güncel konuları uzmanından öğreneceksiniz. Kendi işinizin sahibi olacak, kendi
portföyünüzü oluşturacaksınız. O halde bu fırsatı kaçırmayın!

İçerik Yazarlığı ve SEO Eğitimi ile Kazanımlarınız
• SEO optimizasyonu ile web siteniz üst sıralara çıkmasını sağlayacaksınız,
• SEO hakkında detaylı ilgi birikimine ve teknik detaylara hakim olacaksınız,
• Web sitenizin arama motorları tarafından görünürlüğünü artıracaksınız,
• Doğru ve etkin SEO çalışmaları ile web sitenizin trafiğini yükselteceksiniz,
• İçerik üreticiliği alanında gelişerek meslek edinebileceksiniz,
• Doğru içerik üretmeyi öğreneceksiniz,
• İsterseniz sertifikalarınız ile istihdam olabileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

PAZARLAMA EĞİTİMLERİ
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GENİŞLETİLMİŞ DİJİTAL 
PAZARLAMA EĞİTİMİ
Günümüzde imaj yönetimi ve ticaret çoğunlukla dijital pazarlama ile yapılmaktadır. Hem
girişimciler hem kurumlar hem de bireyler iş yapmak ve gelir elde etmek için dijital
pazarlama alanlarına ilgi duymakta ve yatırım yapmaktadır. Gelişmelerden geri
kalmamak ve dijital pazarlama unsurlarını kullanarak gelir elde etmek isteyenler, dijital
pazarlama eğitimlerine ilgi duymaktadır. Sizler için dijital pazarlama unsurlarını bir araya
getirdik ve Genişletilmiş Dijital Pazarlama Eğitimi hazırladık. Tek eğitimde aradığınız her
şeyi bulacak, üst düzey Dijital Pazarlama Uzmanı olacaksınız. Bunun için Genişletilmiş
Dijital Pazarlama Eğitimi'mizden faydalanabilirsiniz.

Genişletilmiş Dijital Pazarlama Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Dijital pazarlama görsel ve sözel materyalleri üretmeyi öğreneceksiniz,
• Dijital pazarlama unsurlarını en etkin biçimde kullanacaksınız,
• İsterseniz kendi işinizi kuracaksınız,
• İsterseniz Dijital Pazarlama Uzmanı olarak çalışacaksınız,
• Her anlamda değişen ve gelişen dünya ile dijital olarak bütünleşeceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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GOOGLE REKLAMCILIĞI 
EĞİTİMİ
Her şeyi bilen Google! Kendinizden pay biçin Google’da kaç kere bir şeyler araştırdınız?
Günümüzde bir şeyleri bulmanın en kolay yolu Google’dır. Bir ürün, bir hizmet veya
herhangi bir şey için ne kadar çok kullanırız Google’ı. İşte sizler de hizmet veya ürün
satıyorsanız mutlaka Google reklamlarından faydalanmalısınız. Bunu doğru
yapabilmenin yolu Google Reklamcılık Eğitimi'mizde gizli. Google reklamcılığı olarak da
düşünebileceğimiz Google Reklamcılık Eğitimi ile artık tam bir dijital reklam uzmanı
olma yoluna gireceksiniz. Peki, sadece kendi işiniz için mi Google Reklamcılık
kullanacaksınız? Elbette ki hayır! Çalışmak istediğiniz veya çalıştığınız bir şirkette dijital
pazarlama uzmanı olarak da rol alabileceksiniz. Kazancınız her iki anlamda da katlanarak
artacak. Tek yapmanız gereken Google Reklamcılık Eğitimi'mize katılmak.

Google Reklamcılık Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Google Reklamcılık paneline hâkim olacaksınız,
• Video, reklam ve pazarlama stratejilerini öğreneceksiniz,
• Kendi işinizi yapıyorsanız cironuzu artıracaksınız,
• Kariyeriniz ya da şirketiniz için kazanımlar elde edeceksiniz,
• Çağı yakalayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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PİYASA ANALİZİ EĞİTİMİ
Piyasa Analizi Eğitimi, içinde olduğunuz endüstride faaliyet gösterdiğiniz pazarın
dinamiklerini incelemenize yardımcı olur. Dolayısıyla Piyasa Analizi, Endüstri Analizinin
bir parçasıdır. Piyasa Analizi Eğitimi sayesinde, işletmenizin belirli bir pazar için güçlü ve
zayıf yanlarını tespit edebilirsiniz. Aynı zamanda bu pazar içindeki fırsatlar ve tehditleri
de analiz edebilirsiniz. Makro düzeyde yapılacak bu analizin eğitiminin önemi de makro
düzeydedir ve sizi bir adım öne geçirecektir. Durmayın ve siz de eğitimimizi alarak Pazar
içerisindeki konumunuzu nasıl güçlendireceğinizi öğrenin!

Piyasa Analizi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Piyasa analizini tüm ayrıntılarını ve güncel yaklaşımları ile öğreneceksiniz,
• Doğru piyasa analizi ile kendi şirketinizin güçlü, zayıf yönlerini tespit edebileceksiniz,
• Doğru piyasa analizi ile belirli bir pazardaki fırsatları ve tehditleri analiz ederek 

strateji geliştirebilme yetisi kazanacaksınız,
• Kârlılığınızı artırma noktasında ilerleme kaydedeceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

PAZARLAMA EĞİTİMLERİ



SEO CODING EĞİTİMİ
Search Engine Optimzation, kısaltılmış bir şekilde SEO, bilindiği üzere web sitelerinin
arama motoru sonuçlarında yüksek sıralara çıkmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Bir bakıma SEO, yapılan bu çalışmaların bütününe verilen isimdir. Her geçen gün artan
web sitelerinin sayısı da bu rekabeti bir o kadar zor kılmaktadır. Bu bağlamda SEO,
kullanıcılara ulaşmanın bir numaralı alanı olarak kabul görmektedir. Yani, arama
motorlarında iyi bir derece elde etmek, kritik bir öneme sahip denilebilmektedir. Hal
böyleyken oldukça rağbet gören bu konu adına sizleri de düşündük ve SEO Coding
Eğitimi hazırladık! Sizler de SEO ve kodlama hakkında detaylı bilgiye sahip olmak
istiyorsanız SEO Coding Eğitimi’ne bekleriz!

SEO Coding Eğitimi ile Kazanımlarınız
• SEO Coding ve genel kuralları hakkında bilgi sahibi olacaksınız,
• Bu alana yönelik kendinizi geliştirebileceksiniz,
• SEO Coding Eğitimi sertifikasıyla gerekli yerlerde faaliyet gösterebileceksiniz,
• Kişisel gelişiminize katkı sağlayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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KURUMLAR İÇİN GOOGLE 
ADWORDS EĞİTİMİ
Google’da her gün yüzlerce sorunun cevabını araştırıyoruz öyle değil mi? Sorularımıza yanıt ararken
farklı pek çok konuda cevaba ulaşmamızı sağlayan bazı anahtarlar var: Reklamlar!

Reklamlar sayesinde farklı konulara, hizmetlere veya sorulara ait cevaplara kolaylıkla ulaşmamız
mümkün oluyor. Peki, Google’ın verdiği reklamlar içerisinde yer almak ister miydiniz? Eğitimi'miz
sayesinde sizler de nasıl etkili Google reklamı verebileceğinizi kavrayarak kurumunuzun daha tanınır
bir halde gelmesinde etki sahibi olabileceksiniz.

Google Adwords Eğitimi sayesinde reklam bütçenizi ve stratejinizi doğru bir şekilde yönetme imkanı
edinebileceksiniz.

Kurumlar İçin Google Adwords Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Google Reklamcılık paneline hâkim olarak reklam yönetimini öğrenme fırsatı edineceksiniz,
• Video, reklam ve pazarlama stratejilerini öğreneceksiniz,
• Reklamlar sayesinde marka tanınırlığını arttıracaksınız.
• Marka tanınırlığına ve doğru reklam stratejisine bağlı olarak daha fazla kazanç elde edeceksiniz.
• Kariyeriniz ya da şirketiniz için kazanımlar elde edeceksiniz,
• Çağı yakalayacak ve doğru reklam yönetimini tam anlamıyla kavrayacaksınız. 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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SOSYAL MEDYA 
REKLAMLARI EĞİTİMİ
Sosyal medya, kullanıcılara kendi içeriklerini oluşturabilme ve paylaşabilme imkânı
verir. Aynı zamanda sosyal medya, sanal topluluklar meydana getirir. Bu bağlamda
tüketiciler için markalar ve işletmeler hakkında araştırma yapılabilecek en etkili
alanlardan bir tanesi de sosyal medyadır. Günümüz koşullarını ele alalım. Sosyal medya,
bu amaçları yerine getirmek için güzel bir araç olması nedeniyle, analiz noktasında
sıklıkla bu platformlardan faydalanılmaktadır. Bunun yanında sosyal medyanın en
önemli etkilerinden bir tanesi de kitle erişimine son derece müsait olmasıdır. Bu
noktada da sıklıkla sosyal medya reklamları kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu platformu
yönetebilmeniz ve doğru bir şekilde reklam yönetimi sağlayabilmeniz adına sizler için
Sosyal Medya Reklamları Eğitimi’ni hazırladık! Sosyal Medya Reklamları Eğitimi
sayesinde artık siz de bu alana yönelik faaliyetlerde bulunabileceksiniz!

Sosyal Medya Reklamları Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Sosyal Medya Reklamları Eğitimi hakkında bilgi sahibi olacaksınız,
• Bu alana yönelik kendinizi geliştirebileceksiniz,
• Sosyal Medya Reklamları Eğitimi sertifikasıyla gerekli yerlerde faaliyet 

gösterebileceksiniz,
• Kişisel gelişiminize de katkıda bulunacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

PAZARLAMA EĞİTİMLERİ



KOBİLER İÇİN DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM KURUMSAL EĞİTİMİ
Doğrudan konuya girmek gerekirse dijital dönüşümü gerçekleştirmeyen kobilerin
mevcut piyasada tutunmalarının zorlaşacağı öngörülmektedir. Eğitim Kutusu olarak,
bunun önüne geçmek ve olası olumsuz durumları engellemek için sizlere Kobiler İçin
Dijital Dönüşüm Eğitimi hazırladık. Durmayın ve eğitimimizi alarak siz de dijital dönüşüm
süreçlerini etkili bir şekilde nasıl yöneteceğinizi öğrenin. Alanında uzman
eğitmenlerimizle biz de kobilerin yanınızdayız!

Kobiler İçin Dijital Dönüşüm Kurumsal Eğitimi ile Kazanımlarınız
• E-ticaretten daha iyi yararlanacaksınız,
• Sosyal medyayı daha aktif kullanacaksınız,
• Gelirlerinizi artıracaksınız,
• Daha hızlı aksiyon alabileceksiniz,
• Hepsi ve daha fazlası Kobiler İçin Dijital Dönüşüm Kursu’muzda!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI 
EĞİTİMİ
Sosyal Medya, kişisel imaj yönetiminden alışverişe kadar çok geniş bir alanda
kullanılmaktadır. Sosyal Medya Uzmanı olmanız hem kendi imaj yönetiminizi yapmanıza
hem de maddi kazanç elde etmenize vesile olacaktır. Bunu sağlamak için sizlere Sosyal
Medya Uzmanlığı Eğitimi2ni hazırladık. Alanında uzman eğitmenimizin hazırladığı
içerikler en güncel ve en yeni bilgileri kapsamaktadır. Sosyal Medya Uzmanı olmak için
bu fırsatı kaçırmayın!

Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Monitoring ve düzenli içerik çalışmalarının nasıl yapılabileceğini göreceksiniz,
• Tüm sosyal medya platformlarını etkin şekilde kullanacaksınız,
• Profesyonel profiller oluşturacaksınız,
• Profilleri etkin şekilde yönetecek, düşük bütçelerle yüksek rakamlar kazanacaksınız, 
• Satışları ve marka bilinirliliğini artıracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 
EĞİTİMİ
Sosyal medya kişisel imajın yanında reklam ve satış alanında da yoğun olarak
kullanılmaktadır. Konu üzerinde araştırma yapan uzmanlar, ticaretin bugün bile
çoğunluğunun sosyal medya üzerinden gerçekleştiğini tespit etmişlerdir. Bu durum,
gelecek için de ipuçları vermektedir. Çağın gerisinde kalmamak için sosyal medyaya
yönelmek, bunun için de iyi bir eğitim alarak sosyal medyayı bilinçli kullanmak önemli
hâle gelmiştir. Bunları yapabilmeniz için sizlere özel içerikleri ile Sosyal Medya Yönetimi
Eğitimi’ni hazırladık! Bu eğitimde içerik üretiminden, reklamlara, sosyal medyanın nasıl
etkili kullanılacağına kadar ihtiyacınız olan tüm bilgileri öğreneceksiniz. Fırsatı
yakalamak isterseniz Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi'mize katılabilirsiniz.

Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Sosyal medya içerik hazırlamayı öğreneceksiniz,
• İsterseniz kişisel itibar yönetimini yapacak, öne çıkacaksınız,
• Bilinirliğiniz artacak,
• İsterseniz sosyal medya ajanslarıyla çalışacak, gelir elde edeceksiniz,
• Rakip analizleriyle öne çıkacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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STRATEJİK PAZARLAMA 
EĞİTİMİ
Hemen hemen bütün özel şirketlerin temel amacı pazarlama faaliyetleri yürütmektir.
Şirketler böylece gelirlerini artırırlar. Peki, bu şirketler pazarlamayı stratejik olarak
uygulayabiliyorlar mı? Günümüzde her şey çok hızlı değişmektedir. Değişimleri öngörüp
pozisyon almak, hangi ürünün ne zaman ve nerede pazarlanacağına karar vermek önem
kazanmakta profesyonellik gerektirmektedir. Pazarlama alanında, işte bu
profesyonelliği edindirmek için Stratejik Pazarlama Eğitimi’mizi hazırladık. Güncel
gelişmeleri içeren, yeni bilgilerle donatılmış en kapsamlı Stratejik Pazarlama Eğitimi'miz
ile kendinize avantaj sağlayacaksınız.

Stratejik Pazarlama Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Markanızın pazarlama faaliyetlerini daha profesyonel bir şekilde yürüteceksiniz,
• Çalıştığınız markanın faaliyetlerini daha profesyonel bir şekilde yürüteceksiniz,
• Dilerseniz öğrendiğiniz stratejik pazarlama bilgileriyle kendi işinizi kuracaksınız,
• Günümüz gelişmelerine hâkim olacaksınız,
• Öngörü gücünüz artacak.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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C SHARP PROGRAMLAMA 
EĞİTİMİ
Programlama günümüzün en geçerli mesleğidir. Program dili bilen uzmanlar, sadece
ülkemizde değil tüm dünyada aranan kişilerdir. Öyle ki uzmanlara göre geleceğe kalan
nadir mesleklerden biri de programlama olacaktır. Siz de Programlama uzmanı olup
geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Yurtdışında çalışmak istiyorsanız, Programlama
Uzmanı olarak transfer olabilirsiniz. Alacağınız sertifikalar uzmanlığınızı belgelendirecek!
Hayallerinizi gerçekleştirmek için alanında uzman eğitmenimizin hazırladığı, en güncel
ve en yeni bilgileri içeren C Sharp Programlama Eğitimi'mize siz de katılabilirsiniz.

C Sharp Programlama Eğitimi ile Kazanımlarınız
• C Sharp Programlama Dili’ni en üst düzeyde öğreneceksiniz.
• İhtiyaçlara yönelik hazırlanmış eğitim içerikleriyle farkınızı ortaya koyacaksınız.
• C Sharp Programcısı olacaksınız.
• Kendi fikirlerinizi hayata geçireceksiniz.
• İsterseniz bu alanda çalışacak, istihdam olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

PROGRAMLAMA EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



GO PROGRAMLAMA DİLİ 
EĞİTİMİ
Go Programlama Dili günümüzde hem hızı hem de açık kaynak kodlu olması nedeniyle
büyük ilgi görmektedir. Özellikle büyük firmalar yeni bir programlama dili olan Go
Programlama Dili’ni çokça tercih etmektedir. Sıfırdan ileri seviyeye açık kaynak kodlu bir
programlama dili öğrenmek istiyorsanız siz de eğitimimizi alabilirsiniz! Go Programlama
Dili ile sıfırdan ileri seviyeye tam bir programcı olacak, en güncel ve hızlı programlama
dilini öğreneceksiniz. Tüm yazılımcılardan farklı olarak en yeniyi bilecek ve iş
görüşmelerinde tercih edileceksiniz. Düşünsenize fark yaratan bir Go Programlama Dili
yazılımcısı olmak size neler kazandıracak? Ne duruyorsunuz, hemen Go Programlama
Dili Eğitimi'mize katılın!

Go Programlama Dili Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Golang programlama dilini öğreneceksiniz,
• Golang ile veri tabanı programlamayı öğreneceksiniz,
• Golang ile web uygulaması geliştirmenin temellerini öğreneceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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GOLANG PROGRAMLAMA 
STANDARD LİBRARY 1 EĞİTİMİ
Standart Library ile hızlanmak ister misiniz? Standart Library ile Go Programlama Dili’ni
birleştirerek hızınızı zirveye çıkaracaksınız. Sadece Go Programlama Dili değil aynı
zamanda tüm diller için Standart Library öğreneceksiniz. Bilişim sektöründe fark
yaratmak için tek yapmanız gereken Golang Programlama Standart Library Eğitimi'mizi
almak. Fark yaratın, gelirinizi katlayın ve işe seçilen siz olun! Hemen kaydolun.

Golang Programlama Standard Library 1 Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Golang ile herhangi bir 3-Parti Framework kullanmadan uygulamalar yapacaksınız,
• Sadece Golang Programlama Dili ile birçok farklı alanda projeler geliştireceksiniz,
• Güncel bir paket öğreneceksiniz,
• İş hayatında avantaj sağlayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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GOLANG RESTFUL API 
PROGRAMLAMA EĞİTİMİ
Bir program yazmak ve bunu Golang ile yapmak gerçekten sizi zirveye yaklaştırır; ancak
yazdığınız programı başka programlarla entegre çalışır hale getirmek sizi uzmanlaştırır.
Yazdığınız en yeni ve gelişmiş dille kodlanmış programı, şirketlerin ve kurumların
programlarıyla entegre etmeyi öğrenmek istiyorsanız, ne duruyorsunuz? Tek yapmanız
gereken Golang RESTful API Programlama Eğitimi'mize katılmak. Hemen başlayın, fark
yaratın, kazancınızı arttırın!

Golang RESTful API Programlama Eğitimi Kazanımlarınız
• API & RESTful web servisleri geliştirmeyi,
• Back-End & Server-Side uygulamalar geliştirmeyi,
• İstemci & platform bağımsız uygulama  programlamayı,
• Veri tabanı uygulamaları geliştirmeyi,
• Kullanıcı yetkilendirme ve temel güvenli uygulama geliştirmeyi,
• Derinlemesine dosya işlemleri gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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POSTGRESQL VERİ TABANI 
PROGRAMLAMA VE SQL 
EĞİTİMİ
PostgreSQL biliyor musunuz? Çoğumuz duymadık. Bunun bir avantaj olabileceğini
düşündünüz mü? Çok az bilinen ve uzmanının çok az bulunduğu bir programlamanın
uzmanı olmak için siz de eğitimimizi alabilirsiniz! Üstelik alanında uzman
eğitmenimizden, en güncel ve en yeni bilgileri edineceksiniz. Bu fırsattan yararlanmak
için PostgreSQL Veri Tabanı Programlama ve SQL Eğitimi'mize siz de katılın!

PostgreSQL Veri Tabanı Programlama ve SQL Eğitimi ile Kazanımlarınız
• En başından SQL veri tabanı sistemini öğreneceksiniz,
• İlişkisel veri tabanı tasarımı yapabileceksiniz,
• Kompleks SQL sorgulama yapabileceksiniz,
• Sahip olduğunuz PostgreSQL Veri Tabanı Programlama ve SQL Eğitimi sertifikasıyla 

bir adım öne çıkacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası PostgreSQL Veri Tabanı Programlama ve SQL Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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RESTFUL API PROGRAMLAMA 
TEMELLERİ VE MİMARİ 
TASARIM EĞİTİMİ
Programlama! Çevrenizde uygulama yazıp bundan gelir elde eden birileri oldu mu? Ya
da programlama öğrenip yurt dışına giden ve orada istihdam olan biriyle tanıştınız mı?
Onlara heves ettiniz ve ben de bir yerden başlasam ve yazılım öğrensem dediniz mi?
Aradığınız fırsatı size sunmak için RESTful API Programlama Temelleri ve Mimari Tasarım
Eğitimi’ni hazırladık. En yeni ve en güncel bilgileri edinebilmek ve üniversite onaylı,
yurtiçi ve yurtdışı akredite sertifikalar almak için siz de eğitimimizden faydalanın! Fırsatı
kaçırmayın!

RESTful API Programlama Temelleri ve Mimari Tasarım Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Birçok programla RESTful API Programlama Temelleri ve Mimari Tasarım Eğitimi 

sayesinde kendi programınız arasında bağlantı kuracaksınız,
• RESTful API Programlama uzmanı olacaksınız,
• Veri işleme konusunda kolayca geliştirme yapabileceksiniz,
• Dilerseniz kendi işinizi kurabilecek, kendi programınızı yazabileceksiniz,
• Dilerseniz bir şirkette çalışabileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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SQL SERVER VERİ TABANI 
PROGRAMLAMA EĞİTİMİ
Verilerin bilgi işlem ortamlarında nasıl saklandığını öğrenmek ister misiniz? SQL Server
Veri Tabanı Programlama Eğitimi ile bu mümkün. Günümüzde veri işleme şirketler için
büyük önem kazanmıştır. Ve SQL Server Veri Tabanı Programlama Eğitimi ile bu önemli
konuda uzman olabilirsiniz. Belki de online işler yapan şirketlerin en önemli sorununa
çözümü siz sunabilir ve değişilmez olabilirsiniz. SQL Server Veri Tabanı Programlama
Eğitimi Sertifikası ile yetkinliğinizi ispatlayabilir, maaş pazarlığını lehinize çevirebilirsiniz.
Haydi SQL Server Veri Tabanı Programlama Eğitimi’ne başlayalım. En yeni bilgiler, en
yeni teknikler, en yeni kodlar SQL Server Veri Tabanı Programlama Eğitimi'mizde!

SQL Server Veri Tabanı Programlama Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Veri saklamayı öğreneceksiniz,
• Verileri istediğimiz zaman hızlı bir şekilde nasıl bulacağınızı keşfedeceksiniz,
• Farklı tablolar oluşturmayı öğreneceksiniz,
• Dilerseniz kendi işinizi kurabileceksiniz,
• SQL Server Veri Tabanı Programlama Eğitimi sertifikası özgeçmişinizi parlatacak.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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SQLİTE VERİ TABANI 
PROGRAMLAMA EĞİTİMİ
SQL temel bir veri tabanı programlama dili olmakla beraber SQLite ise Android ve IOS
için daha uygun bir dildir. Günümüzde telefonlardan internet işlemleri yapan insanların
sayısı giderek artmaktadır. Bu nedenle yazılımcılar SQLite veri tabanı programlama
diline daha fazla yönelmek durumundadır. Büyük firmalar da çok sayıda SQLite uzmanı
istihdam etmektedir. SQLite Veri Tabanı Programlama Eğitimi ile sizde bir uzman olarak
gelirinizi arttırabilir veya yeni bir iş sahibi olabilirsiniz. SQLite Veri Tabanı Programlama
Eğitimi sertifikasını özgeçmişinize ekleyerek, tercih edilen bir veri tabanı uzmanı
olabilirisiniz. Beklemeyin, SQLite Veri Tabanı Programlama Eğitimi'mize hemen
başlayın!

SQLite Veri Tabanı Programlama Eğitimi Kazanımlarınız
• Mobil sistemleri oluşturacaksınız,
• Bilgisayar işletim sistemleri programlayacaksınız,
• Veri sistemlerini oluşturacaksınız,
• Veri saklamayı öğreneceksiniz,
• Oyun verilerini oluşturacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

PROGRAMLAMA EĞİTİMLERİ



K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

SATIŞ EĞİTİMLERİ



ÇAĞRI MERKEZİ OPERASYONEL 
VERİMLİLİK EĞİTİMİ

Çağrı merkezi oluşturmak mı istiyorsunuz? Peki, çağrı merkezinizi nasıl yönetecek,
verimliliğini nasıl arttıracaksınız? Ya da çağrı merkezi çalışanı veya yöneticisi misiniz?
Ekibinizi yeterince motive etmenize her şeyi yapmanıza rağmen performansınız düşük
mü çıkıyor? İşte Çağrı Merkezi Operasyonel Verimlilik Eğitimi'miz ile nasıl etkili bir
şekilde çağrı merkezi yönetimi sağlayabileceğinizi öğreneceksiniz. Satış ekibinizden daha
fazla verim almak için siz de eğitimimizi alın!

Çağrı Merkezi Operasyonel Verimlilik Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Operasyon ve çağrı merkezi gibi tekrarlayan bir iş sürecine sahip departmanların 

işleyişlerini ve teknolojilerini çok daha iyi kavrayacaksınız,
• Operasyonel verimlilik kavramını öğreneceksiniz,
• Mevcutta var olan sistemlerin ne şekilde iyileştirileceği konusunda fikir sahibi 

olacaksınız,
• Raporlama süreçlerinin otomatize edilmesi hakkında fikir sahibi olacaksınız,
• Süreçsel ya da teknolojik geliştirmelerle nasıl verimlilik sağlandığını öğreneceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

SATIŞ EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



KURUMLAR İÇİN EMPATİ 
GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Empati geliştirmek kurumlar için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Empati, takım
ruhunu geliştiren, birlikteliği artıran önemli bir düşünce sistemidir. Çalışanlarında
empati geliştirmeyi başaran kurumlar temellerini sağlamlaştıracaklardır.

Bu nedenle sizlere Kurumlar İçin Empati Geliştirme Kursu hazırladık. Bu eğitim
sayesinde kurum içi iletişimi güçlendirecek ve verimliliği artırabileceksiniz. Kurumlar İçin
Empati Geliştirme Eğitimi'mizden siz de faydalanın!

Kurumlar İçin Empati Geliştirme Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Çalışanlarınızın birbirleriyle kurduğu doğru iletişimin ile kurum verimliliğiniz artacak,
• Kurumunuzun müşterilerini daha iyi anlamanıza vesile olacak olan empati ile 

satışlarda artış sağlayacaksınız,
• Kurum kültürünüzün gelişmesine olan katkısı sebebiyle de değişen dünya şartlarına 

karşı daha güncel kalacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

SATIŞ EĞİTİMLERİ

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U



ÇAĞRI MERKEZİ UZMANLIĞI 
EĞİTİMİ
Çağrı Merkezi Uzmanlığı Eğitimi'miz sonunda edindiğiniz bilgiler ışığında etkili bir
şekilde müşteri iletişimleri sağlayabileceksiniz. Üstelik bu mesleğin her daim istihdam
edilmesi imkanını da göz önünde bulundurduğunuzda, hiç bitmeyecek bir alanda
meslek sahibi olabileceğinizi göreceksiniz. Sorunlarına çözüm arayan müşteriler veya
kişilerle görüşmeler sağlayarak sorunlara ışık olabilecek ve olası problemleri ortadan
kaldıracaksınız. O halde haydi, Çağrı Merkezi Uzmanlığı Eğitimi'mize katılın!

Çağrı Merkezi Uzmanlığı Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Çağrı Merkezi alanında güncel ve yetkin biri olacaksınız,
• Eğitimde öğrendiklerinizi iş hayatınızda kullanacaksınız,
• Başarınızın ve yetkinliğinizin sembolü olarak sertifika alacaksınız,
• Aldığınız sertifikayla beraber iş sürecinde yabancılık çekmeyeceksiniz,
• Hepsi ve daha fazlası Çağrı Merkezi Uzmanlığı Kursu’muzda!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

SATIŞ EĞİTİMLERİ



ETKİ TAKTİKLERİ EĞİTİMİ
Günlük hayatınızda, işinizde, aile çevrenizde, otomobil satın alırken, alışverişte ve daha
bir sürü şey yaparken karşı tarafı etkilemeye çalışırsınız. Amacınız, karşınızdaki insanı
etkilemek ve istediğinizi almaktır. Etki gücünüz ne kadar büyükse avantajınız da o denli
büyük olur. Durum böyleyken etki gücünüzü geliştirmeyi istemek en doğal hakkınızdır.
Böylece amaçlarınıza daha hızlı ve güvenli ulaşabilirsiniz. Sizi, hızlı ve güvenli bir şekilde
amaçlarınıza ulaştıracak etki gücünü Etki Taktikleri Eğitimi'mizden edinebilirsiniz.

Etki Taktikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Sosyal hayatta mantıksal argümanlar üretebileceksiniz,
• Çevremizdeki insanları ortak bir karar almaya yönlendirebileceksiniz,
• Hataları minimum düzeye çekebileceksiniz,
• İş hayatında ilişkilerinizi düzenleyebileceksiniz,
• Öğrendiklerinizin; ortak karar alma, verimlilik, performans ve gelir artırmanıza 

etkileri olacak.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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SATIŞ EĞİTİMLERİ



İÇGÜDÜSEL SATIŞ 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
İçgüdüsel Satış Teknikleri Eğitimi, sizin ve yöneticilerinizin, ürünlerinizin müşterileriniz
üzerinde içgüdüsel dürtü yaratmasındaki stratejileri belirlemenizi sağlar. Satış
ekiplerinizin içgüdüsel satış stratejilerinizi uygulayabilmesi için gerekli altyapıyı almasını
ve kendilerini geliştirmelerini hedefler. Bu sayede içgüdüsel satış için stratejiler
belirleyip bu stratejileri işletmenin bütününde uygulamanıza yardımcı olur. Siz de
eğitimimizi alın ve bu fırsatı kaçırmayın!

İçgüdüsel Satış Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Son yılların en üzerinde durulan içgüdüsel satış tekniklerini en ince ayrıntılarına 

kadar öğreneceksiniz,
• İçgüdüsel satış teknikleri ile satış stratejilerinizi geliştirmenizi ve girdinizin artmasını 

sağlayacaksınız,
• Satış ekipleriniz, müşterilerinizde içgüdüsel dürtüleri harekete geçirmeyi öğrenecek,
• Satış stratejilerinizin önemli bir parçası olacak olan içgüdüsel satış için gerekli 

teknikleri ve altyapıyı edineceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U
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İKNA EDİCİ KONUŞMA EĞİTİMİ
Uyandığınız andan itibaren tekrar yatağınıza dönene kadar sürekli birilerini ikna etmeye
çalışıyorsunuz. İş yerinde çalışma arkadaşlarınızı, iş çıkışı buluştuğunuz arkadaşlarınızı,
evinizde eşiniz veya ailenizdeki bireyleri…. Peki, kurduğunuz cümlelerin etki gücü ne
kadar, hiç düşündünüz mü? Uzmanlar, ikna edici konuşma yeteneğine sahip insanların
hayatta daha başarılı olduklarını vurguluyorlar. İhtiyaçlarınız olan ikna gücüne sahip
olmanız için İkna Edici Konuşma Eğitimi’mizi hazırladık. Kurduğunuz cümlelerin ikna
gücünden emin olmak istiyorsanız, siz de eğitimimize katılın!

İkna Edici Konuşma Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İş görüşmelerinde daha ikna edici olacaksınız,
• Daha güvenilir biri olarak kabul edileceksiniz,
• İş hayatında ikna eden taraf olacak ve başarınızı artıracaksınız,
• Konuşmayla kolay ikna edilemeyecek biri olacaksınız,
• İkili ilişkilerinizde isteklerinizi kolaylıkla alacaksınız,
• Özellikle başarılarınız için ikna gücünüzü hissederek özgüveninizi artıracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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İKNA EDİCİ MESAJ EĞİTİMİ
Tüm hayatımız elektronik aletler üzerinden iletişim kurmaya entegre olmaya başladı.
Artık satın almalarımızı, ilişkilerimizi hatta sağlığımızı dijital bir kutu üzerinden
yürütüyoruz. Problemlerimiz sosyal medya, mail, mesajlaşma programları üzerinden
idare ediyoruz. Peki, ikna edici veya etkileyici olarak iletişimi bu kanallarda nasıl
sürdürebiliriz? İşte bu soruya yanıt olması için İkna Edici Mesaj Eğitimi’mizi hazırladık!
Her ne kullanırsanız kullanın İkna Edici Mesaj Eğitimi ile karşınızdakini ikna etmeniz
kolaylaşacak. Bir ürün satmak-almak, birini herhangi bir konuda ikna-memnun etmek,
bu eğitimle birlikte çok daha kolay olacak. Herkes sizi uzman olarak istihdam etmek
isteyecek. Tek yapmanız gereken İkna Edici Mesaj Eğitimi'mize katılmak.

İkna Edici Mesaj Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İkna gücü kazanacaksınız,
• Alıcının belli bir nesneye olan tavrını değiştireceksiniz,
• İletişimi etkili olarak kullanacaksınız,
• Hayatın her alanında avantaj sağlayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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İKNA KAVRAMI EĞİTİMİ
Sabah alarm çaldığında yataktan kalmak için bile kendimizi ikna etmek zorunda kalırız.
Sonra markette, pazarda, yolda, trafikte veya işte her yerde bir ikna süreci yaşanır. Ama
kendinizi ama başkalarını ikna etme çabası içinde yuvarlanıp gideriz. İkna Kavramı
Eğitimi’nde iknanın ne olduğunu öğrenecek; ikna teknikleri ve yolları hakkında ciddi
bilgiler elde edeceksiniz. Hemen hemen tüm sektörlerde, iş görüşmesinden başlayan
ikna süreçlerini artık siz yöneteceksiniz! Daha kolay iş bulacak, mevcut işinizde çok daha
başarılı olacaksınız. Tek yapmanız gereken İkna Kavramı Eğitimi'mizden faydalanmak!

İkna Kavramı Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İkna etmek istediğiniz kişinin algı kapılarını öğreneceksiniz, 
• Doğru sorular sormayı öğreneceksiniz,
• Yazılı, sözlü ve duyusal iletişimin anahtar noktalarını anlayacaksınız,
• İtirazın ne olduğunun farkına varacaksınız,
• Kişiye uygun ikna tekniklerini saptayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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İKNAYA DİRENME EĞİTİMİ
İknaya direnme! Yaşadığınız zorlukların en büyüklerinden biridir. Uğraşırsınız,
didinirsiniz ancak insanları doğru olana bir türlü ikna edemezsiniz. Yaşadığınız stres ve
yorgunluk da cabasıdır. Peki, iknaya direnen insanlarla nasıl baş edeceksiniz? Biz size
çözümü sunduk: İknaya Direnme Eğitimi! 3D animasyon olarak hazırladığımız İknaya
Direnme Eğitimi'miz ile hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz. Alanında uzman
eğitmenimiz ve ekibimizle hazırladığımız, güncel ve yeni bilgileri içeren bu en kapsamlı
İknaya Direnme Eğitimi'mizi alarak siz de iknanın gücünü keşfedin!

İknaya Direnme Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İknaya direnmenin önemini kavrayacaksınız,
• Etkili iletişimde iknaya direnme karşısında ne yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz,
• İknaya ve manipülasyona yönelik uygulamaları keşfedeceksiniz,
• İknaya direnen zor kişilerle başa çıkacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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İLERİ SEVİYE İKNA TEKNİKLERİ 
EĞİTİMİ
Zaman zaman karşınızdaki insanla ortak paydada buluşamayabilirsiniz; özellikle iş
dünyasında satış yapıyor ya da üst yönetimi bir proje için ikna etmeye çalışıyorsanız.
Hayatımızın her anında başvurduğumuz ikna etme girişimini etkin ve profesyonel olarak
yapmak ikna teknikleriyle mümkündür. İknayı avantaja çevirmeniz adına sizler için İleri
Seviye İkna Teknikleri Eğitimi’ni hazırladık! İleri Seviye İkna Teknikleri Eğitimi'mizin
sonunda kendinize katacağınız değerle birlikte herkesi ikna edebileceksiniz! Durmayın
ve siz de bu eğitimi alın!

İleri Seviye İkna Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İkna kabiliyeti gücünüzü geliştireceksiniz,
• Eğitimde öğrendikleriniz sayesinde iş hayatınızda fark yaratacaksınız,
• Edindiğiniz bilgileri uygulamalı olarak keşfedeceksiniz,
• İleri Seviye İkna Teknikleri Eğitimi sertifikasıyla fark yaratacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası İleri Seviye İkna Teknikleri Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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KİŞİLİĞE GÖRE SATIŞ 
EĞİTİMİ
Kişiliğe Göre Satış Eğitimi, sizin ve yöneticilerinizin birey olarak önce kendilerini
tanımasının önünü açar. Çünkü birey olarak potansiyelinizin farkına varmanız doğru
hedefler koymanıza vesile olacaktır. Kendi potansiyelini ortaya koyan yöneticileriniz,
ardından çalıştığı kişileri ve en sonunda satış yapacağı müşterilerini tanır ve kişilik
envanterlerini çıkarır. Çünkü çalışanınızı tanımıyorsanız ona satış yaptıramazsınız ve bir
kişiyi tanımıyorsanız ona satış yapamazsınız. Kişiliğe Göre Satış Eğitimi bunun üstesinden
gelir ve size satış yapmanın altın anahtarını verir. Siz de bu avantajlardan faydalanmak
için ilgili eğitimimizi alın!

Kişiliğe Göre Satış Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kendinizi ve çalışanlarınızı keşfedeceksiniz,
• Müşterilerinizin kişilik envanterini çıkartabileceksiniz,
• Müşterilerinizin hareket etme biçimlerine göre nasıl aksiyon almanız gerektiğini 

açıklayabileceksiniz,
• Kişilik envanteri üzerinden hareketle satışlarınızı artırabileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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KİŞİLİK VE İKNA EĞİTİMİ
İkna gücünüzü artırmanın önemli kilit noktalarından biri de kişiliktir. Kişilik; tutum,
davranış, inanış gibi pek çok değişkene bağlıdır. Dolayısıyla, bir bireyin ikna gücünü
artırmasının yolu, kendi kişiliğini tanımasından geçmektedir. Kendi kişiliğinizi öğrenir ve
pozisyon alırsanız karşınızdaki kişileri ikna etme olasılığınız artar. Böylece istediklerinizi
almaya daha çok yaklaşırsınız. Sizi, istediğinizi almaya yaklaştıracak bir eğitim hazırladık.:
Kişilik ve İkna Eğitimi! Yeni ve güncel bilgileri içeren bu en kapsamlı eğitimle
hedeflerinize sizi götürecek yolu açabilirsiniz!

Kişilik ve İkna Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İkna aşamalarını öğreneceksiniz,
• Kişiliğin ikna üzerindeki etkisini keşfedeceksiniz,
• İkna tekniklerini geliştirmeyi öğreneceksiniz,
• İknada kişilik etkisini öğrenerek avantaj sağlayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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MÜŞTERİ BULMANIN 
YOLLARI EĞİTİMİ
Müşteri Bulmanın Yolları Eğitimi, size ve yöneticilerinize sadece harika müşteriler
bulmanın yollarını göstermez; aynı zamanda bu harika müşterilerin satın alım yapacak
doğru müşteriler olmasını sağlar. İşletmelerin gelişmesi için doğru müşteriye sahip
olması ve satışı sürdürülebilir kılması gerekir. Müşteri Bulmanın Yolları Eğitimi, doğru
müşteri ve sürdürülebilir satış için ihtiyacınız olan bilgileri size vermeyi hedefler. Siz de
eğitimimizi alın ve doğru bir şekilde müşteri bulmanın yollarını keşfedin!

Müşteri Bulmanın Yolları Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Harika müşterilerin aynı zamanda doğru müşteri de olmasını sağlayacaksınız,
• Hedefleriniz doğrultusunda müşteri stratejileri kuracaksınız,
• Sürdürülebilir satışı sağlayacaksınız,
• Uzun vadeli büyüme sağlayabileceksiniz. 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
EĞİTİMİ
İtiraz ederler, kızarlar, bağırırlar ve çok daha fazlasını yaparlar. Toplumumuzun geleneği
müşteri her zaman haklıdır algısıdır. Müşteri her zaman haklı mıdır? Elbette haklı
olmayabilir. Sizler ve şirketleriniz de hata yapmış olabilirsiniz. Peki, temelde en zor
müşterilerin, en mutsuz müşterilerin memnuniyetini arttırabileceğinizi biliyor musunuz?
Müşteri Memnuniyeti Eğitimi ile artık bunun ne kadar kolay olabileceğini kısa sürede
öğreneceksiniz. Daha uyumlu ilişkiler kuracaksınız. Daha sürdürülebilir ve sürekli
müşterileriniz olacak. Haydi, memnuniyetin ilk adımını atmak için eğitimimize katılın.

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Müşteri kavramını tam anlamıyla öğreneceksiniz,
• Müşteri memnuniyetini artıran ve düşüren konuların anlayacaksınız,
• Müşteri ile etkileşim noktalarını keşfedeceksiniz,
• Müşteri hizmetlerinin kusursuzlaştırılması kavramlarını uygulayacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası Müşteri Memnuniyeti Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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PROFESYONEL SATIŞ 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
‘‘Satış benim işim, ben bu işte gerçekten iyiyim! Kendimi geliştirirsem, iyi bir eğitim
alırsam üst seviye bir satışçı olacağımdan eminim!’’ Böyle diyorsanız sizlere Profesyonel
Satış Teknikleri Eğitimi'mizi tavsiye ediyoruz. Alanında uzman eğitmenimizin hazırladığı
Profesyonel Satış Teknikleri Eğitimi'miz, yeni ve kullanılabilir bilgileri içeren en kapsamlı
satış eğitimidir. Bizlerin de ekip olarak edindiğimiz ve başarılarımızı artırmamıza vesile
olan Profesyonel Satış Teknikleri Eğitimi'mize katılarak üst seviye bir satışçı olacaksınız.
Eğitim sonunda aldığınız sertifikalarla yeteneklerinizi ve bilginizi belgelendireceksiniz.

Profesyonel Satış Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Günümüz müşterileri ile daha kolay iletişim kuracaksınız,
• Satış süreçlerini daha kolay yöneteceksiniz,
• Satış kapama tekniklerine en güncel halde hâkim olacaksınız,
• Tam bir satışçı olacak ve başarınıza başarı katacaksınız,
• Profesyoneller satışı nasıl yönetiyor en yeni bilgilerle öğreneceksiniz,

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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SATIŞ EKİBİ YÖNETİMİ 
EĞİTİMİ
Satış Ekibi Yönetimi Eğitimi, geri dönüşümü yüksek müşteri kitlesini yakalamak için satış
ekipleri kurma ve yönetme stratejilerini içerir. Yüksek dönüşüm sağlayacak müşteri
kitlesini yakalamak için doğru stratejileri kurmanız ve yöneticilerinize aktarmanız
gerekir. Çünkü kârlılığınızı bu müşteri tipi artırır. Yüksek dönüşüm sağlayacak müşterileri
bulma stratejilerinin ilk adımı ise yöneticilerinizi ve satış ekiplerinizi doğru eğitmenden
geçirmenizdir. Satış yöneticilerinizin ve satış ekiplerinizin yönetimi sürdürülebilirlik
açısından da önemlidir. Bu şartları sağlamak için alacağınız eğitim makro ve mikro
düzeyde yani bireysel hedefler ve işletmenizin hedefleri bağlamında sizi zirveye
taşıyacak imkânları sunar. Siz de eğitimimizi alarak en etkili şekilde satış ekibinizi
yönetmeyi öğrenebilirsiniz!

Satış Ekibi Yönetimi Eğitimi'nin Sizlere ve Yöneticilerinize Neler Kazandırır?
• Doğru yöneticileri seçip doğru ekipleri kurmanıza yardımcı olur,
• Seçtiğiniz yönetici ve kurduğunuz ekipleri nasıl geliştireceğiniz ile ilgili bilgi verir,
• Tahsilat yönetim sisteminizi geliştirmenizi sağlar,
• Ekip ruhunu oluşturmanıza yardımcı olur.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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SATIŞ KAMPANYASI 
KONUŞMASI VE İKNA EDİCİ 
İLETİŞİM EĞİTİMİ
Satışınızı artırmak için bir kampanya yaptınız ve bunu nasıl anlatacağınızı bilmiyor
musunuz? Peki, insanları nasıl bu konuşmayla ikna edeceğinizi? İşte bütün bunları
yapmak için yetkinleşmek istiyorsanız, bu eğitim tam size göre! Satış Kampanyası
Konuşması ve İkna Edici İletişim Eğitimi kısa bilgilerden oluşan bir eğitimdir. Tam da
istediğiniz cevapları hemen kullanabileceğiniz şekilde keşfetmenize yardımı olacak bu
eğitimle siz de satış kampanyalarınızı daha etkili bir şekilde yönetebileceksiniz.
Uyguladığınızda satış kampanyanızın başarısına başarı katacak ve kazancınızı
katlayacaksınız. Haydi, Satış Kampanyası Konuşması ve İkna Edici İletişim Eğitimi'miz ile
fark yaratmaya başlayın!

Satış Kampanyası Konuşması ve İkna Edici İletişim Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Sadece satışa odaklanmayıp müşteri portföyünüzü de daha iyi tanıyacaksınız,
• Satış kampanyalarınızla müşterilerinizi daha kolay ikna edebilir hale geleceksiniz,
• Satışlarınızda artış sağlayacaksınız,
• Sahip olduğunuz Satış Kampanyası Konuşması ve İkna Edici İletişim Eğitimi sertifikası 

ile fark yaratacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası Satış Kampanyası Konuşması ve İkna Edici İletişim 

Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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SATIŞ UZMANLIĞI EĞİTİMİ
Hayatımızın çoğu satış ile iç içe geçmektedir. Doğduğumuz günden, sosyal medya
kullandığımız güne; aldığımız hediyelere ve daha pek çok noktaya baktığımızda satışın
etkilerini görebiliriz. Satış Uzmanlığı Eğitimi sadece satış profesyonelleri için
düzenlenmiş bir eğitim değildir. Hayatın her anında başarılı olmak isteyen herkes için
düzenlenmiştir. En yeni ve güncel satış teknikleri bilgilerinden oluşmaktadır. Siz de
kariyerinizi satış üzerine devam ettirmek ve başarılı olmak istiyorsanız mutlaka Satış
Uzmanlığı Eğitimi'mize katılın. Böylece hayatta başarılı olurken daha fazla para
kazanacaksınız. Kurumlar tarafından tercih edilen kişiler olacak, kariyer basamaklarını
Satış Uzmanlığı Eğitimi ile çok daha hızlı çıkacaksınız. Tek yapmanız gereken Satış
Uzmanlığı Eğitimi'mize kayıt olmak!

Satış Uzmanlığı Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Satış Uzmanlığı Eğitimi size daha iyi ilişkiler kurmayı öğreneceksiniz,
• Satışçıların tuzaklarını size karşı kullanmasını engelleyeceksiniz,
• Sürdürülebilir satış süreçleri oluşturacaksınız,
• Satışı kolay bir süreç haline getiren Satış Uzmanlığı Eğitimi sizi profesyonel anlamda 

zirveye çıkaracaksınız,
• Satış Uzmanlığı Eğitimi ile artık belgeli ve liyakat sahibi bir profesyonel olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ŞİRKETLERDE İKNA EĞİTİMİ
Hayatın her yerinde kullandığınız ikna süreçlerini şirket bazında kullanmak ister misiniz?
İç ve dış paydaşlarınızı her konuda ikna edebileceğinizi biliyor musunuz? Veya sizleri
uzman bir iknacının kolaylıkla kandırabileceğini! Şirketlerde İkna Eğitimi ile hem
kandırılmayacak hem de istediğinizi alacaksınız. Kurumsal hayatta ikna süreçleri nasıl
uygulanır, sorusunun yanıtını tamamen öğreneceksiniz. Şirket çalışanlarınıza
aldıracağınız eğitimle güçlü ve istediğini alan bir ekip oluşturacaksınız. Şirketlerde İkna
Eğitimi'miz şirket sahipleri için de olmazsa olmaz bir eğitim oluşuyla öne çıkmaktadır.
Durmayın ve Şirketlerde İkna Eğitimi'miz ile fark yaratın!

Şirketlerde İkna Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İkna gücünüz kurumsal seviyeye geçecek ve sınıf atlayacak,
• İletişim seviyeniz artacak,
• İkna süreçlerini uygulamayı keşfedeceksiniz,
• İkna edici konuşmalar yapacaksınız,
• Öne çıkacak, parmakla gösterileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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TELEMARKETİNG EĞİTİMİ
Telemarketing, yani telefonda satış günümüzde trend olmuş satış yöntemlerinde başı
çekmektedir. Müşterinin günümüzde internet dışında şirketinize veya size ulaştığı en
temel nokta telefondur. Telemarketing Eğitimi telefonda satış yapmanızı sağlayan
yegâne eğitimdir. En güncel bilgiler, en yeni telefonda iletişim teknikleri ve telefonda
satışın tüm sırlarını bu eğitimde bulacaksınız. Siz de günümüz şartlarında satışlarınızı
arttırmak, büyüyen telemarketing sektöründe kendinize yer bulmak istiyorsanız
Telemarketing Eğitimi'mizi mutlaka almalısınız!

Telemarketing Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Sadece işte değil günlük hayatta da telefonda daha iyi ilişkiler kuracaksınız,
• Telefonda satış konusunda başarılarınız artıracaksınız,
• Telemarketing süreçlerinde uzman olacaksınız,
• Satış artışıyla kazancınız artarak devam edeceksiniz,
• Satış sektöründe tercih edilen çalışanlar olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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TEMEL SATIŞ TEKNİKLERİ 
EĞİTİMİ
Temel Satış Teknikleri Eğitimi, satış sürecinin daha doğru bir şekilde işletilmesi ve
sistematik bir hale getirilmesini sağlar. Size ve yöneticilerinize, bireylerin satın alma
davranışları üzerindeki olumlu etkiyi artırmaları için alt organizasyondaki satış
ekiplerinizi doğru yönetmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri verir. Diğer taraftan
değişen satın alma alışkanlıklarını keşfetmenize vesile olur. Çünkü satın alma pratiği,
gelişen koşullara göre değişkenlik gösteren dinamik bir yapıdır. Bu yapıya göre pozisyon
almak eğitimle mümkündür.

Temel Satış Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Sizin ve yöneticilerinizin bir üst akıl olarak ekipleri bilimsel ve güncel bilgilerle 

yönetmenize yardımı olur,
• İşletmenizde görev alan satış temsilcilerinizi güçlendirir ve daha fazla satış 

yapmalarını sağlar,
• İyi kurgulanmış bir satış stratejisi üretmenizi hedefler,
• Doğru bilgiye ulaşmanız için doğru filtreler geliştirmenizi sağlar.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

SATIŞ EĞİTİMLERİ



ZOR KİŞİLERLE BAŞA ÇIKMA 
EĞİTİMİ
Zor kişiler! İş hayatınızda, sosyal hayatınızda size en çok problem çıkarak kişilik
tiplerindendir. Oysa onlarla baş etmeyi öğrenseniz, bu size ne büyük avantajlar
sağlayacaktır. Örneğin, işiniz satışsa zor kişiliğe sahip müşterilerinize yaptığınız ekstra
satışları ve kazandığınız primleri düşünün! Sosyal hayatınızda ikna olmaya direnen zor
kişiliğe sahip yakınlarınızı kolayca ikna ettiğinizi düşünün! Gerçekten çok iyi olurdu değil
mi? O halde size, bunları düşünceden gerçeğe dönüştürecek bir eğitim önerisinde
bulunalım: Zor Kişilerle Başa Çıkma Eğitimi! Bu eğitimle iş hayatınızdaki ve sosyal
hayatınızdaki zor kişilere karşı avantaj sağlayacak ve onlarla başa çıkmayı
öğreneceksiniz.

Zor Kişilerle Başa Çıkma Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Zor kişilerle başa çıkmayı öğreneceksiniz,
• Zor kişiliği avantajınıza nasıl çevirebileceğinizi keşfedeceksiniz,
• Satış işindeyseniz zor kişiliğe sahip müşterilerinizi ikna ederek satış grafiğinizi

artıracaksınız,
• Yöneticileriniz zor kişiliğe sahipse onlarla başa çıkacaksınız,
• Sosyal hayatınızda sizi zorlayan zor kişiliğe sahip insanlarla başa çıkma sizin için kolay

olacak.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

SATIŞ EĞİTİMLERİ
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ÜRÜN SORUMLULUĞU
EĞİTİMİ
Bir ürün aldığımızda onun sorunsuz ve herhangi bir hasara neden olmayacak şekilde
çalışmasını isteriz, öyle değil mi? İşte bu noktada üretici firma özeni ve sorumluluğu
devreye giriyor. Önceleri alınan üründeki sıkıntı ya aracı firmaya ya da müşterinin
kendisine mâl edilirken Ürün Sorumluluğu Kanunu sayesinde artık ürünün niteliğinden
ve niceliğinden üretici firma sorumlu tutuluyor. Şirketlerin bu nedenle de ürün
sorumluluğu alanında eğitim almış olması bekleniyor.
Siz de ürün sorumluluğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak çalışanlarınızın bu
sorumluluk hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olmasını sağlamak için durmayın ve
eğitimimizi alın!

Ürün Sorumluluğu Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Ürün kaynaklı herhangi bir problemde müşteri ile marka arasındaki güven bağını 

zedelemeyi engelleyici etkiye sahip olacaksınız,
• Müşterilere güvence vererek marka sadakati oluşturacaksınız,
• Marka sadakati ve güven bağı oluşturduktan sonra marka veriminizi artıracak ve çok 

daha etkili performans sergilemesini sağlayacaksınız. 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
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CEO GİBİ DÜŞÜNMEK 
EĞİTİMİ
CEO Gibi Düşünmek Eğitimi; yöneticilerinizin, CEO’ların nasıl başarılı olduklarını
keşfetmesini ve bunu aynen uygulamasını sağlar. Böylece yöneticileriniz, akıcı düşünme
kabiliyeti ve karmaşık problemler için doğru karar alabilme yeteneği kazanır. CEO Gibi
Düşünmek Eğitimi’yle, yöneticileriniz CEO’ların yönetim metotlarıyla yürüttükleri
işlerinde daha başarılı olurlar. Üstelik yalnızca halihazırda yönetici olanlar değil, genel
olarak iş hayatında yükselmeyi hedefleyen kişilerin de bu eğitimi alması mümkündür.
Durmayın ve siz de eğitimimizi alarak bir CEO gibi düşünmeyi öğrenin!

CEO Gibi Düşünmek Eğitimi ile Kazanımlarınız
• CEO Gibi Düşünmek Eğitimi’yle başkalarının tecrübelerinden faydalanmaları için 

formüller öğreneceksiniz,
• Doğru düşünme teknikleriyle en karmaşık sorunların üstesinden gelme yetisi 

kazanacaksınız,
• Önemli kararlar alırlarken ihtiyaç duyacakları, çapaklardan arındırılmış bir zihin için 

yapmaları gerekenleri  keşfedeceksiniz,
• İşlerinizde ve sorumlu olduğunuz departmanlarda başarılarınızın devamlı olmasını 

sağlayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
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DEADLİNE EĞİTİMİ
Deadline Eğitimi; bir işin, projenin veya görevin verilen son teslim tarihinden önce
tamamlanması için uygulanacak yöntemleri içerir. Deadline süresi içinde
yöneticilerinizin ve alt organizasyondaki çalışanlarınızın ellerindeki işi, projeyi veya
görevi teslim etmesi, görev zincirinin tamamlanması bakımından önem arz eder. Çünkü
tüm zincir deadline süresiyle birbirine bağlanır. En küçük bir aksama bütün iş zincirini
kırabilir. Bu zorlukların yaşanmaması bakımından doğru zaman yönetimi ve deadline
süresi eğitimi önemlidir.

Deadline Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Elinizdeki işi, projeyi veya görevi deadline süresinde teslim etmenin formüllerini 

öğreneceksiniz,
• İşinizi, projenizi veya görevinizi deadline süresinde bitirebilmek için program 

yapmayı  keşfedeceksiniz,
• İşinizi, projenizi veya görevinizi zamanında bitirerek başarılarınızı artıracaksınız,
• Bu becerileri hayatınıza yerleştirerek etkili süreç yönetimi sağlayacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
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DİJİTAL ÇAĞDA STRATEJİK 
DÜŞÜNME TEKNİKLERİ 
EĞİTİMİ
Strateji üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Peki, günümüz dijital dünyasına yönelik
stratejileriniz hazır mı? Yeni gelişmelere uyumlu ve güncel stratejilere sahip misiniz?
Şartları bildiğinizden emin misiniz? Bu sorulara cevabınız “hayır” olabilir. İnanın geç
değil. Çünkü biz size çözümü de sunuyoruz: Dijital Çağda Stratejik Düşünme Teknikleri
Eğitimi! Sizler için yeni ve güncel bilgilerle harmanlanmış en kapsamlı Dijital Çağda
Stratejik Düşünme Teknikleri Eğitimi’ni hazırladık. Bu fırsatı kaçırmayın!

Dijital Çağda Stratejik Düşünme Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Stratejik düşünme yetenekleri kazanacaksınız,
• Mevcut yeteneklerinizi güçlendireceksiniz,
• Bu yeteneğinizi sosyal hayatınızda ve iş hayatında kullanacaksınız,
• Çevrenizdeki kişiler tarafından fark edileceksiniz,
• Değişen çevre koşullarına, kişisel özelliklerinize göre farklı şekilde düşünme ve 

düşüncelerinizi hayata geçirme özelliklerine sahip olacaksınız. 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
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YÖNETİCİLER ARASI ORTAK 
HEDEFLER YARATMAK VE AYNI 
HEDEFE İLERLEMEK EĞİTİMİ
Yöneticiler Arası Ortak Hedefler Yaratmak ve Aynı Hedefe İlerlemek Eğitimi ile şirketinizi
hedefe ulaştıracaksınız. Kurumlardaki en büyük sorun doğru hedef belirlemesinin
sağlanması ve bu hedeflere ulaşmak olarak görülebilir. Bu tehdidi fırsata çevirmek
Yöneticiler Arası Ortak Hedefler Yaratmak ve Aynı Hedefe İlerlemek Eğitimi ile çok
kolay. Eğitimimiz ile birlikte hedefler sorun değil ödül olacak. Tek yapmanız gereken
ekibinize Yöneticiler Arası Ortak Hedefler Yaratmak ve Aynı Hedefe İlerlemek Eğitimi’ni
aldırmak! Bu fırsatı kaçırmayın!

Yöneticiler Arası Ortak Hedefler Yaratmak Ve Aynı Hedefe İlerlemek Eğitimi ile
Kazanımlarınız
• Şirketinizi büyütme hedefine ulaşacak,
• Hedefler konusunda yetkin yöneticiler yetiştirecek,
• Reel hedef ve sonuç ilişkilerinde gelişmeyi görebileceksiniz,
• Piyasa analizlerini doğru yaparak doğru hedefler oluşturabileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
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EKİP DAYANIKLILIĞI EĞİTİMİ
Ekip Dayanıklılığı Eğitimi, yöneticilerinizin ve alt kademe çalışanlarınızın iş süreçlerini
başarıyla tamamlanması ve zorluklarla başa çıkma yöntemleriyle doğru orantılı
ilerlemektedir. Bu eğitim ile iş süreçlerini başarıyla tamamlamak için aynı hedefe
adanmış olan yöneticilerinizin dayanıklılığını artırmak hedeflenmektedir. Siz de bu
eğitimi alın ve etkili bir şekilde ekibinizin dayanma gücünü artırarak iş gücünüzü artırın!

Ekip Dayanıklılığı Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Ekip dayanıklılığını artırma yöntemlerini keşfedeceksiniz,
• Ekip dayanıklılığını kıracak tehditleri önceden öngörebilme becerisi kazanacaksınız,
• Ekip dayanıklılığını artırarak maksimum fayda sağlamanın formülleri öğreneceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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TAKIM RUHU EĞİTİMİ
Şirketinizin büyük hedefleri mi var? Çalışanlarınızı hedeflerinize yöneltme ve motive
etmekte zorlanıyor musunuz? Verimliliğinizdeki düşüşün çalışanlarınız kaynaklı
olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu sorunları aşmak için özel bir kurumsal eğitim
hazırladık: Takım Ruhu Eğitimi! Etkin bir çözüm için sizleri de Takım Ruhu Eğitimi’mize
bekliyoruz.

Takım Ruhu Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Ekiplerinizi nasıl zinde tutacağınızı keşfedeceksiniz,
• Ekibinizin hedeflere koşar adımlarla ulaşmasını sağlayacaksınız,
• Enerjisi düşmüş çalışanlarınızı harekete geçireceksiniz,
• Cironuzu artıracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ



YÖNETİCİLER ARASI İLETİŞİM, 
İŞ PAYLAŞIMI VE İŞ BİRLİĞİ 
EĞİTİMİ
Hemen hemen tüm şirketler genelde mavi yakalıdan başlayarak eğitim vermeye özen
gösterir. Unutulan; yöneticilerin iletişiminin geliştirilmesi gerektiğidir. Bu iletişim ve iş
birliği duyguları gelişen yöneticiler, daha başarılı şirketlere evrimleşme yolunda temel
yapı taşı olmaktadır. Siz de ekibinizi zirveye taşıyacak ve sinerji yaratacak yöneticilerle
çalışmak istiyorsanız Yöneticiler Arası İletişim, İş Paylaşımı ve İş Birliği Eğitimi'mizden
faydalanabilirsiniz!

Yöneticiler Arası İletişim, İş Paylaşımı Ve İş Birliği Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Daha efektif iletişim kuran yöneticiler yetiştireceksiniz,
• Ekibinizin yönetimle iletişimi daha doğru ve uyumlu olacak,
• Ekip sinerjisini Yöneticiler Arası İletişim, İş Paylaşımı ve İş Birliği Eğitimi ile zirveye 
taşıyacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ETKİLİ KARAR ALMA EĞİTİMİ
Hedefiniz ne olursa olsun, yürüdüğünüz yolu aydınlatacak ya da karartacak olan aldığınız
kararlardır. Aldığınız kararlar sonucu, çıkmaz bir sokağa girebilir veya hedeflerinize
ulaşarak başarı elde edebilirsiniz. Peki, doğru kararları nasıl alacaksınız? Karar alma
üzerine çalışan uzmanlar, etkili ve doğru karar almanın da eğitim ile geliştirilebileceğini
ifade ediyorlar. Çünkü karar alma sadece güdüsel bir refleks değildir. Uzmanların
tavsiyesine uymak isterseniz, sizleri de; alanında uzman eğitmenimizin hazırlanmış
olduğu, güncel gelişmeleri kapsayan, Karar Alma Eğitimi'mize bekleriz.

Etkili Karar Alma Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Tüm alanlarda hayatımıza pozitif yön vereceksiniz,
• Çok yönlü ve eleştirel düşüneceksiniz,
• Ortak karara ve ortak hedefe yürüyeceksiniz,
• Verimliliğiniz ve geliriniz artacak.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ETKİLİ LİDERLİK EĞİTİMİ
Etkili Liderlik Eğitimi, tanımlanan liderlik özelliklerinin bir üst basamağıdır. Her bir
yöneticinizin aynı zamanda etkili birer lider olabilmeleri için bilgi birikimi ve
motivasyona sahip olmaları gerekir. Bunlar, doğuştan gelen özellikler olmadığı için
eğitimle bu özellikle sahip olmak mümkün olmaktadır. Siz de etkili bir şekilde nasıl
liderlik yapılacağını öğrenmek istiyorsanız; Etkili Liderlik Eğitimi’miz tam size göre!

Etkili Liderlik Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Yöneticilerinizin ekiplerini doğru bir yönetim anlayışıyla yönetmesini sağlar,
• Yöneticilerinizin ekiplerini belirli hedeflere yönlendirebilmesine vesile olur,
• Yöneticileriniz, ekiplerini bu hedeflere ulaşmak noktasında motive eder,
• Yöneticileriniz, ekiplerine gerektiğinde duygusal motivasyonu da sağlamayı öğrenir.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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AİLE ŞİRKETLERİNDE 
YÖNETİM EĞİTİMİ
Aile şirketiniz var ve yönetim kadrolarının oluşturulmasında sorun mu yaşıyorsunuz?
İletişim kopuklukları sizi rahatsız mı ediyor? Bu sorunları aşma yolculuğunuzda size
rehber olacak bir eğitim hazırladık: Aile Şirketlerinde Yönetim Eğitimi! Siz de eğitimimizi
alarak aile şirketinizi nasıl yönetmeniz gerektiğini öğrenebileceksiniz! Durmayın ve siz
de eğitimimizi alın!

Aile Şirketlerinde Yönetim Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Aile şirketiniz daha kurumsal hale gelecek,
• Doğru yönetim kadroları oluşturacaksınız,
• Marka ve şirket değeriniz artacak,
• Büyüyecek ve daha fazla kazanacaksınız,
• İşleriniz daha sorunsuz yürüyecek.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ 
EĞİTİMİ
Karşınızda size odaklanmış kişilerin gözlerine bakarken konuşma yapmak elbette kolay
değildir. Heyecanınızı koruyup sunumu istediğiniz sonuca bağlamak ise bambaşka bir
uzmanlık gerektirmektedir. Bunların üstesinden gelmek için sunum tekniklerini iyi
bilmeli ve etkili bir şekilde kullanabilmelisiniz. Bütün bunları yapabilmeniz için Etkili
Sunum Teknikleri Eğitimi’ni hazırladık. Siz de sunumda uzman olmak ve sunumlarınızı
hedeflediğiniz gibi neticelendirmek istiyorsanız; Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi'mize
katılabilirsiniz.

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Görsel olarak daha iyi sunumlar hazırlayacaksınız,
• Konuşmalarınız sunum esnasında daha etkileyici olacak,
• Bilgiyi avantaja çevirecek süreçler yöneteceksiniz,
• Topluluk önünde konuşma uzmanı olacaksınız,
• Her türlü soru ve sorunla, kalabalık gruplara karşı baş edeceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ 
EĞİTİMİ
Birçok müzakere, birçok sunum ve hatta birçok tartışma! Toplantılar iş ve sosyal hayatın
temel olgusudur. Topluluk önünde konuşmak, doğru ifadeler kullanmak kimi zaman çok
zor olabilmektedir. Peki, etkili bir toplantı yönetimi nasıl gerçekleştirilir? Müzakere,
münazara ve münakaşadan istediklerinizi nasıl alabilirsiniz? Sizler de kusursuz toplantı
yönetebilmek ve toplantı sonunda istediğinizi elde edebilmek için Etkili Toplantı
Yönetimi Eğitimi’mizi alabilirsiniz! Bu eğitim sayesinde toplantıları istediğiniz gibi
yönlendirme fırsatı da edinmiş olacaksınız. Durmayın ve siz de bu fırsattan faydalanın!

Etkili Toplantı Yönetimi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• En verimli toplantı için dikkat etmeniz gerekleri öğreneceksiniz,
• Toplantıları mümkün olan en verimli şekilde gerçekleştireceksiniz,
• Hedef, süre, amaç, katılımcı ve ilgili materyal gibi hazırlıkların en üst düzeyde 

hazırlayacaksınız,
• Hedeflediğiniz noktaya ulaşarak fark yaratacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası Etkili Toplantı Yönetimi Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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GERİ BİLDİRİMİN ÖNEMİ 
EĞİTİMİ
Önemli bir toplantıdasınız ve önemli bir anlaşma yapacaksınız. Arkadaşlarınızın
yapacağınız bir iş veya ilişkide sizi onaylamasını istiyorsunuz. Bir topluluk içinde veya
biriyle konuşurken dikkatle dinlenmek istiyorsunuz. Bir türlü bunları başaramıyorsunuz.
Geri Bildirimin Önemi Eğitimi ile bu sorunu ortadan kaldırıyoruz! Bundan sonra bir
topluluk içinde konuşurken veya biriyle sohbet ederken herkes sizi çok daha iyi
dinleyecek. Önemseneceksiniz. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek çok kolay! Hemen
Geri Bildirimin Önemi Eğitimi'mize kaydolun ve önemsenmenin sırlarını öğrenin!

Geri Bildirimin Önemi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kişisel gelişiminize katkı sağlar,
• Gerek sosyal gerekse iş hayatınızda, çevrenizle olan iletişiminize olumlu katkılarda 

bulunur,
• Aldığınız geri bildirimlerle yanlışları daha rahat düzeltirsiniz.
• Verdiğiniz geri bildirimler sorunların çözülmesine yardımcı olur.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ



GİRİŞİMCİLER VE KOBİLER 
İÇİN PİYASA ANALİZİ (SWOT-
PEST ANALİZİ) EĞİTİMİ
Bir fikriniz veya yapmak istediğiniz bir iş var ve tereddüt mü ediyorsunuz? Hayaliniz
doğru planlama ile çok kazanmak mı? Daha kısa sürede başarı mı elde etmek
istiyorsunuz? Ya da işinizi daha da büyütmek için ne yapacağınızı mı düşünüyorsunuz?
Swot-Pest Analizi Eğitimi tam da bunun için oluşturuldu. Artık pazara ve piyasaya daha
hâkim olacaksınız. Yeni fikirler için nasıl analizler yapabileceğiniz daha net
bilebileceksiniz. En yeni içerikler ve en güncel bilgilerle donatılmış Girişimciler ve
Kobiler İçin Piyasa Analizi (Swot-Pest Analizi) Eğitimi tam da sizin için hazırlandı. Hemen
kaydolun ve kazanmanın keyfine varın.

Swot-Pest Analizi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Doğru piyasa analizi nasıl yapacaksınız,
• Metodolojisi gibi bilgilere sahip olacaksınız,
• Çevrenizi, rakiplerinizi, ekonomiyi ve dünyayı daha iyi analiz edeceksiniz, 

Kurumunuzun yetkinliklerini daha iyi göreceksiniz,
• Çeşitli yeteneklere sahip olacaksınız. 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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HEDEFLERLE YÖNETİM 
EĞİTİMİ
Kişisel ve ekip hedefleri hatta kurum hedefleri! Hedefler, iş hayatının temelinde vardır
ve en önem verilen konulardan biridir. Doğru hedeflere sahip olmak ve hedeflere nasıl
ulaşılacağını bilmemek sorunsalı hepimizin canını sıkar. Tüm bu sorunları çözmek için
Hedeflerle Yönetim Eğitimi’ni hazırladık. Artık bütün analizleri doğru yaparak doğru
hedefler belirleyeceksiniz. Hedeflerinizi daha yükseğe koyup bunları gerçekleştirmenin
hazzına varacaksınız. Başarılarınız hem kişisel hem de ekip olarak büyük bir keyif olacak.
Hedeflerle Yönetim Eğitimi'mize katılın ve bu fırsatı yakalayın!

Hedeflerle Yönetim Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Bu eğitimi bitirerek hedeflerle yönetim alanında bir uzman olacaksınız,
• İster bir yönetici olun, ister bir çalışan, bu eğitimi tamamladıktan sonra kurum 

içindeki yerinizi daha net göreceksiniz,
• Neyi neden yaptığınız konusunda daha geniş bir bakış açısına sahip olacaksınız,
• Sahip olduğunuz sertifikayla bir adım öne çıkacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası Hedeflerle Yönetim Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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İŞ HAYATINDA DUYGUSAL 
ZEKÂ EĞİTİMİ
Farkında olmadığımız ne kadar püf nokta var. Bu durum, düşündüğümüzde bize ilginç
gelen ve diğer taraftan anlamamızın zor olduğu bir konudur. Ancak duygusal zekâmızı
geliştirerek bu açığımızı kapatabiliriz.
‘‘İş hayatında duygusallığa yer olmaz’’ ilkesinin aksine duygusal zekanızı kullanarak
işinizde fark yaratabilirsiniz! Tek yapmanız gereken duygusal zekanızı hangi noktalarda
kullanmanız gerektiğini öğrenmek. Bunun için İş Hayatında Duygusal Zekâ
Eğitimi'mizden faydalanın ve siz de iş hayatı ile duygusal zekayı birleştirme yöntemlerini
keşfedin!

İş Hayatında Kişisel Farkındalık ve Duygusal Zekâ Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Hiç düşünmediğiniz konularda farkındalık kazanacaksınız,
• Duygusal zekânız gelişecek,
• Daha verimli çalışacaksınız,
• Daha duyarlı bir insana dönüşeceksiniz,
• Hayatınızdaki insanların saygısını kazanacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası İş Hayatında Duygusal Zekâ Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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İŞLERİ DELEGE ETME EĞİTİMİ
Zamanı yönetmek ve iş yükünü azaltmak! Herkesin iş hayatında veya günlük hayatında
en çok istediği şey bu değil midir? İşleri Delege Etme Eğitimi ile başta yöneticiler olmak
üzere herkes sorumluluklarını paylaşmayı öğrenecek. Doğru iş bölümü yapmanın
rahatlığına kavuşacak. Uygun kişiye uygun sorumluluk paylaşmayı öğrenecek. Her
şeyden önemlisi işler daha kısa sürede ve daha kusursuz tamamlanacak. İş ve günlük
hayattaki en büyük tuzaklardan biri olan delegasyon eksikliği ortadan kalkacak. Tüm
bunları yapabilmek için en yeni ve güncel içeriklerden oluşan İşleri Delege Etme
Eğitimi'mize katılmanız yeterli!

İşleri Delege Etme Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Yoğunluktan nasıl sıyrılacağınızı öğreneceksiniz,
• Mükemmellik hastalığından kurtulacaksınız,
• Daha yetkin, sorumluluk düzeyi yüksek çalışanları nasıl yaratabileceğinizi 

keşfedeceksiniz,
• İşleri Delege Etme Eğitimi sertifikanız özgeçmişinizde parlayacak,
• Hepsi ve daha fazlası İşleri Delege Etme Eğitimi'mizde!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ



KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Kriz! Karşılaşmaktan en çok çekindiğiniz olumsuz durumlardan biridir. Çünkü nereden
geleceği hiç belli değildir. Her felaket senaryosu için ayrı plan hazırlamanız
gerekmektedir. Uzmanlar, krizlere hazırlıklı şirketlerin ve kişilerin, krizi fırsata
dönüştürdüğünü ve yoluna daha güçlü adımlarla devam ettiğini ifade etmektedir.
Krizlere hazırlık ve krizleri fırsata çevirme noktasında size yol gösterecek bir eğitim
istiyorsanız Kriz Yönetimi Eğitimi'mizden faydalanabilirsiniz! Krizleri en az hasarla
atlatmayı ve krizleri fırsata dönüştürmeyi keşfetmek için Kriz Yönetimi Eğitimi'mize
katılın!

Kriz Yönetimi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kriz yönetiminin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz,
• Yapılan yanlışların örneklerle keşfedeceksiniz,
• Krizleri, henüz oluşmadan önce öngörebileceksiniz,
• Krizi nasıl fırsata çevireceğinizi öğreneceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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LİDERLİK EĞİTİMİ
Liderlik! Günümüzde liderliğin, anlamı değişmiş ve önemi artmıştır. Çünkü liderlik,
yöneticilik değildir ve yöneticilikten farklı üslup ve yöntemler kullanmaktadır. Liderlik
üzerine araştırmalar yapan akademisyenler, iyi bir liderin öncelikle kendini geliştirmesi
ve eğitim alması gerektiğini tespit etmişlerdir. Çünkü attığınız her adımın, duruşunuzun
ve kararlarınızın farkında olmalısınız. Doğuştan gelen yeteneklerinizi, öğrenilebilir
yeteneklerle desteklemelisiniz. Etkili bir lider olmak ve sonuç odaklı çalışmak için
Liderlik Eğitimi'mizden faydalanın ve siz de farkınızı ortaya koyma fırsatı edinin!

Liderlik Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Etkili lider nasıl olunur keşfedecek ya da eksiklerinizi gidereceksiniz,
• Genel liderlik özelliklerinizi geliştireceksiniz,
• Ekibinize karşı olan davranışlarınızı profesyonelleştireceksiniz,
• Kişi ve kurumlara karşı olan davranışlarınızda liderlik özelliklerinizle ön plana 

çıkacaksınız,
• Liderlik özelliklerinizi iş ve sosyal hayatınıza aktif olarak entegre edeceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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LİDERLİK VE İKNA EĞİTİMİ
Liderlik özelliklerinizi geliştirmek ve ikna etmede etkin olarak kullanmak ister misiniz?
Liderlik kabiliyetinin ve ikna gücünün kişisel özelliklerinizde bir araya gelmesinin size
sağlayacağı faydaları bir düşünün. Yeterince düşündükten sonra bunu gerçekten
istediğinize karar verirseniz Liderlik ve İkna Eğitimi'mizi edinebilirsiniz! Liderlik ve İkna
Eğitimi'miz, alanında uzman eğitmenimizin hazırladığı, günümüz konjonktürünü içeren
kapsamlı bir eğitimdir. Liderlik kabiliyetine ve ikna gücüne sahip olmak için Liderlik ve
İkna Eğitimi'mizden siz de faydalanın!

Liderlik ve İkna Eğitimi ile Kazanımlarınız
• İş ve özel yaşamınızda avantaj sağlayacaksınız,
• Kişisel ve kurumsal anlamda kendinizi geliştireceksiniz,
• Liderlik ve stratejik ikna becerileri kazanacaksınız,
• İş dünyasındaki faaliyetlerinizi ikna becerileriyle birleştireceksiniz,
• Liderlik kabiliyetine ve ikna gücüne sahip olacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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MİNİ MBA - İŞLETME 
YÖNETİMİ SERTİFİKA 
PROGRAMI
Bir işletme yöneticisi olarak eksiklerinizi keşfetmek mi istiyorsunuz? Ya da siz işletme
yöneticisi adayları, ihtiyacınız olacak donanıma sahip olmak mı istiyorsunuz? Yüksek
Lisans yapmaya fırsatınız veya zamanınız mı yok? Cevabınız “evet” ise size güzel bir
haberimiz var: Mini MBA - İşletme Yönetimi Sertifika Programı! Alanında uzman
eğitmenler, en güncel ve en yeni bilgileri sizlere ulaştırmak için bir araya geldi. İleri
teknoloji ile üretilmiş videolar ve 3D Animasyon içerikler sizin olacak. Bu fırsatı
kaçırmayın!

Mini MBA - İşletme Yönetimi Sertifika Programı ile Kazanımlarınız
• Kurumsal iletişimden piyasa analizine, sunum dramatizasyonundan stratejik 

düşünme tekniklerine kadar geniş bir skalada eğitim alacaksınız,
• İşletme yönetiminde pozisyona sahipseniz işinize artı değer kazandıracaksınız,
• İşlet yönetiminde bir pozisyona adaysanız kendinizi önce hazırlık yapacaksınız,
• İşletme yönetiminde fark yaratacak, başarılarınızı katlayacaksınız,
• Aldığınız sertifikayla yeteneklerinizi belgelendireceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ONLİNE YÖNETİM 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
İşletme ve iş gücü yönetiminin uzaktan çalışma modelinin yerleşmeye başlamasıyla
online platformlara taşındığı görülmektedir. Birçok işletmeci buna hazırlıklıydı. Yerleşik
pratiklerle çalışmaya alışkın olanlar için ise bu dönüşüm pek kolay değil. Diğer taraftan
bu dönüşümün gerçekleştirilmesi ise son derece gerekli ve kaçınılmazdır. Online
Yönetim Teknikleri Eğitimi, size ve yönetim kadronuza ihtiyacınız olan teorik eğitimi
kazandırır. Siz de bu eğitimi alarak online çalışma süreçlerine adapte olabilirsiniz!
Durmayın ve bu fırsattan siz de faydalanın!

Online Yönetim Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Sizin ve yöneticileriniz online yönetim teknikleri ile işinizi uzaktan yürütme becerisi 

kazanacaksınız,
• İşletmenizi ve işgücünüzü sorunsuz bir şekilde online olarak yönetme yetisi elde 

edeceksiniz,.
• Çağın getirilerine cevap verip adaptasyon sağlayacak formülleri keşfedebileceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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OPERASYONEL VERİMLİLİK 
EĞİTİMİ
Bir firmada operasyon uzmanı olarak mı çalışıyorsunuz? Verimliliğinizin artması mı
gerekli? Operasyonel süreçlerde yönetici olmak istiyor musunuz? Operasyon
süreçlerinizin en az %20 daha verimli olmasını mı arzuluyorsunuz? Şirket içerisindeki
operasyon ekibinizle daha iyi ilişkiler kurmaya ihtiyacınız var mı? O halde Operasyonel
Verimlilik Eğitimi'mizden faydalanabilirsiniz! Siz de eğitimimizi alarak verimlilik
yüzdenizi nasıl artıracağınızı öğrenebileceksiniz! Durmayın ve siz de eğitimimizi alarak
veriminize verim katın!

Operasyonel Verimlilik Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Bireysel olarak operasyonel süreçlere hâkim olacaksınız ve verimliliğiniz artacak,
• Operasyon çalışanı olmaktan yönetici olmaya adım atacaksınız,
• Operasyon ekiplerinizin verimliliğini yüksek oranda artıracaksınız,
• Operasyon alanında kariyer basamaklarını hızla tırmanacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Proje, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansmanla yürütülen
aracıdır. Bu bağlamda birtakım kaynaklar kullanılarak ve kalite göz önünde
bulundurularak projeler hayata geçirilir. Bu esnada da olası riskler yönetilir.
Aynı zamanda proje yönetimi, tanımlanmış bir kapsamaya uygun amaç ve hedefler
doğrultusunda yapılır. Projeye tek bir kişi ya da tek bir organizasyon birimi katılım
sağlar. Bu sizi yanıltmasın! Projeye yalnızca tek değil, birçok organizasyon birimi dâhil
olabilir. Tanımdan da anlayacağınız üzere proje, sınırlı bir zaman diliminde yapılır.
Dolayısıyla proje yönetimini doğru yapılmalıdır. Bu aşamada yönetim sürecinde iplerin
elinizde olması adına sizler için Proje Yönetimi Eğitimi’ni hazırladık! Proje Yönetimi
Eğitimi'miz ile doğru ve etkili proje yönetimi yapacaksınız. Durmayın ve bu eğitimden siz
de faydalanın!

Proje Yönetimi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Proje Yönetimi hakkında üst düzey bilgi sahibi olacaksınız,
• Proje Yönetimi Eğitimi sertifikasıyla birlikte iş süreçlerinizi hızlandıracaksınız,
• Proje yönetimi alanında yetkin ve bilgili olacaksınız,
• Ürettiğiniz projelerle fark yaratacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlasını Proje Yönetimi Eğitimi'mizde keşfedin!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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SONUÇ ODAKLI OLABİLMEK 
EĞİTİMİ
Hayat sonuçlardan ibarettir. Kimse sizin hangi dalgalarla boğuştuğunuza bakmaz, gemi
limana yanaştı mı yanaşmadı mı? İşte bu da sonucun ne kadar önemli olduğunun
göstergesidir. Özellikle günlük hayat ve iş hayatında kişi ve şirketler sadece sonuçlardan
etkilenir. Düşünün ne kadar çok söyledik: “Çok yoruldum ama değdi!” veya “Bu kadar
çalışmama rağmen neden olmadı?” İşte tüm bunların karşılığı sonuç odaklı olabilmeyi
gerektirir. Hedeflerle yönetimin temeli sonuç odaklılıktır. Peki, sonuca nasıl odaklanacak
ve başarıya nasıl ulaşacağız? İşte Sonuç Odaklı Olabilmek Eğitimi'miz bunu anlatmak için
oluşturuldu. Sonuç Odaklı Olabilmek Eğitimi'miz ile hedeflere daha kolay ulaşacaksınız.
İş hayatında hedefler sizin için çocuk oyuncağı olacak. Hayatta daha başarılı olacaksınız.
Haydi, durmayın ve siz de eğitimimizden faydalanın!

Sonuç Odaklı Olabilmek Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Aktif ve düzenli çalışacaksınız,
• Sonuç odaklı düşüneceksiniz,
• Olumsuzluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkacaksınız,
• Yaratıcı ve düzenli olacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası Sonuç Odaklı Olabilmek Eğitimi'mizde.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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STRATEJİK DÜŞÜNME 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Günümüzde gözlenen hızlı değişimler, birçok kurum ve kuruluşu uzun vadeli önlemler
almaya itiyor. Bu bağlamda etkili bir kamu yönetimi gereksinimi doğuyor. Ayrıca
birbiriyle tutarlılığı sağlanmış stratejik yaklaşımlar da bu savı destekliyor. Bu noktada
yönetimin öncelikli görevi, insanları ortak amacı başarabilir duruma getirmektir. Bu
vesileyle, süreç herkes için güçlü kılınmalıdır. Bu süreç, herkes için olumlu dönüt
vermeyebilir. Bu tür aksiliklere mahal vermemeniz adına sizler için Stratejik Düşünme
Eğitimi’ni hazırladık! Bu eğitim sonunda gerek günlük hayatınızı gerekse iş süreçlerinizi
sağlıklı bir şekilde yöneteceksiniz! Durmayı ve siz de eğitimimizi alın!

Stratejik Düşünme Teknikleri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Eğitim sonrasında Stratejik Düşünme Teknikleri Eğitimi sertifikası alacaksınız,
• Stratejik düşünmeyi öğreneceksiniz,
• Kişisel gelişiminize katkıda bulunacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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STRATEJİK YÖNETİM 
EĞİTİMİ
Stratejik Yönetim Eğitimi, yaptığınız girişimler ve belirlediğiniz hedefler doğrultusunda
uygulayacağınız işletme içi ve işletme dışı stratejileri oluşturmanızda sizlere fayda
sağlar. Bu stratejiler; işletmenizin gelecekteki karlılığı, verimliliği ve performansının
artırılmasıyla ilişkilidir. Stratejik yönetim eğitimi; işletmenizin karlılığını, verimliliğini ve
performansını arttırır, işletmenizin geleceğine ışık tutar ve işletme vizyonunuzu
oluşturmanız için sizi ve yöneticilerinizi destekler. Stratejik Yönetim bu kadar
önemliyken eğitim alınması kaçınılmaz olarak zorunludur ve yararınıza olacaktır. Bütün
bu nedenleri gözeterek ilerleyin ve durmayın; siz de Stratejik Yönetim Eğitimi’mizi
alarak yönetimdeki gücü elinize alın!

Stratejik Yönetim Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Kaynak hesaplamalarını sapma olmadan yapabileceksiniz,
• Faaliyet alanlarını doğru analiz edebileceksiniz,
• Doğru stratejileri formüle edeceksiniz,
• Kârlılığınızı artıracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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SUNUM DRAMATİZASYONU 
EĞİTİMİ
Hayatın her yerinde sunum vardır. Yemek sunumu, vitrin sunumu, satış sunumu, ürün
sunumu, haber sunumu… Birçok teknikle bağdaştırılan ve bir sürü program ile
birleştirilen bin bir teknik! “Nasıl yapacağım?”, “Nasıl anlatacağım?”, “Nasıl ifade
edeceğim?”, “Nasıl etkileyeceğim?” gibi soruları uzar gider. İnsanlar sizlerin ne
anlattığınıza, hangi programla anlattığınıza bakmaz. Nasıl anlattığınıza bakarlar. Sunum
Dramatizasyonu Eğitimimiz ile nasıl anlatacağınızı öğreneceksiniz. Kendi işiniz için
sunum yaptığınızda, herkes sizi etkileyici ve güvenilir bulacak. Tüm bunları sadece
Sunum Dramatizasyonu Eğitimi'miz ile yapacaksınız. Durmayın Sunum Dramatizasyonu
Eğitimi'mizden faydalanın!

Sunum Dramatizasyonu Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Etkili anlatım tekniklerini öğreneceksiniz,
• İletişim becerilerinizi artıracaksınız,
• Yaratıcı ve farklı düşünmeyi öğreneceksiniz,
• Her yerde ve her şartta sunum yapar seviyeye geleceksiniz,
• Sunum Dramatizasyonu Eğitimi sertifikasıyla bir adım öne çıkacaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.

K U R U M S A L  E Ğ İ T İ M  K A T A LO Ğ U

İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ



TAKIM LİDERİ OLMAK 
EĞİTİMİ
Hedeflere ulaşılması ve başarı sağlanması için etkili bir takım liderine sahip olmak
gerekir. Takım Lideri Olmak Eğitimi, bir ekibi doğru bir yönetimle koordine etmek ve
sağlıklı iletişim kurmak için takım liderlerinizi destekler ve ihtiyaç duydukları bilgileri
verir.
Siz de ekibini doğru bir şekilde yönetmek isteyen, etkili bir lider olmak istiyorsanız;
Takım Lideri Olmak Eğitimi’miz tam size göre!

Takım Lideri Olmak Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Doğru koordinasyonla takımları nasıl yöneteceğinizi öğreneceksiniz,
• Takımın aktif katılımına yardımcı olacaksınız,
• Eğitim ile kazandığınız yeni bakış açılarını takımlarınıza kazandıracaksınız.
• Toplamda kaliteli girdi ve çıktı sağlayacaksınız.
• Sözlü ve yazılı iletişim gücünü artıracak ve ekibi doğru yönlendirmeyi 

öğreneceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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LİDERLİK VE ETKİLİ 
YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ
Liderlik ve Etkili Yöneticilik Eğitimi ile çalışanlarınızın motivasyonunu ve verimini
maksimuma çıkaracaksınız. Liderlerinizin doğru iletişim ve yönetim becerileri
geliştirdiğini göreceksiniz. Siz de ekip motivasyonu ve şirket verimliliğinizi arttırmak
istiyorsanız, Liderlik ve Etkili Yöneticilik Eğitimi’ni edinmelisiniz!

Liderlik Ve Etkili Yöneticilik Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Analiz eden ve çözüm sunan liderler oluşturacaksınız,
• Yönetimden liderliğe geçiş yaparak ekip performansınızı arttıracaksınız,
• Tama anlamıyla performans odaklı liderler elde edeceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ÜST YÖNETİM İÇİN ÇEŞİTLİLİK, 
KAPSAYICILIK, ETİK VE 
İŞYERİNDE DAVRANIŞSAL 
KONULAR EĞİTİMİ
Üst Yönetim İçin Çeşitlilik, Kapsayıcılık, Etik ve İşyerinde Davranışsal Konular Eğitimi ile
şirketlerine daha bağlı çalışanlarınız olacak. Üst yönetimin en büyük sorunlarından biri
olan turn-over sürecini ortadan kaldırmaya geliyoruz. Siz de kurumunuza Üst Yönetim
İçin Çeşitlilik, Kapsayıcılık, Etik ve İşyerinde Davranışsal Konular Eğitimi'miz ile çalışan
bağlılığını artıracaksınız. Durmayın ve siz de bu fırsattan faydalanın!

Üst Yönetim İçin Çeşitlilik, Kapsayıcılık, Etik Ve İşyerinde Davranışsal Konular Eğitimi
ile Kazanımlarınız
• Üst yönetimle daha verimli iletişim kuran çalışanlarınız olacak,
• Çalışanlarınız daha doğru iletişim kurma ve doğru davranış sergileme konusunda 
gelişim sağlayacak,
• Çalışan bağlılığınız zirveye ulaşacak.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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YÖNETİCİYİ YÖNETMEK 
EĞİTİMİ
Yöneticiyi Yönetmek Eğitimi, departman yöneticileri ile yapıcı ve iş birliğine dayanan
süreçleri yürütme sanatıdır. Yöneticiyi doğru yönetmeniz, hedeflerinize atacağınız doğru
adımların yapı taşını oluşturur. Departman yöneticilerinizin ekiplerini doğru yönetmesi,
iletişim süreçleriyle ve eğitimle doğru orantılıdır. Çünkü yöneticiyi yönetmek, tüm
organizasyonu ilgilendiren ve bağlayan bir süreçtir. Bu süreçleri sağlıklı bir şekilde
sürdürmeyi ve yöneticinizi doğru yönlendirmeyi öğrenmek için siz de Yöneticiyi
Yönetmek Eğitimi’mizi alabilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmayın!

Yöneticiyi Yönetmek Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Üst düzey yöneticilerden en alt çalışanlara kadar kurumunuzda işleyen bir iletişim 

sistemi kurabilmek için formüller öğreneceksiniz,
• Kurum organizasyonunuzu güçlendirecek pratik bilgilere sahip olacaksınız,
• En iyi sonuçları almak bakımından sağlıklı ve sürdürülebilir iletişim kurma 

tekniklerini öğreneceksiniz,
• Departmanları, yöneticileri vasıtası ile kurumsal hedeflere yönlendirme noktasında 

destekleyici bilgiler edineceksiniz.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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YÖNETİM BECERİLERİ 
GELİŞTİRME EĞİTİMİ
Yönetmek yetenek midir, beceri mi? Yönetici olunur mu, yoksa doğulur mu? Bu
soruların cevabı Yönetim Becerileri Eğitimi’mizde! Sizler de daha iyi bir yönetim
sergileyerek şirketinizin başarısını arttırabilirsiniz. Eğer yönetici yetiştirmek isteyen
biriyseniz, bu eğitimi mutlaka adayınıza aldırmalısınız. Doğru yöneticiliğin temeli olan
eğitim sizin için tarafımızdan özenle oluşturuldu. Yönetim Becerileri Eğitimi ile fark
yaratmaya hemen başlayabilirsiniz. Haydi, siz de eğitimimizi alın ve yönetim becerilerini
geliştirmeyi öğrenin!

Yönetim Becerileri Geliştirme Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Ekibinizi nasıl daha iyi yöneteceğinizi keşfedeceksiniz,
• Kurumunuzda terfi almak için bir adım daha atmış olacaksınız,
• Aynı zamanda ekibiniz tarafından daha çok sevilen bir yönetici olacaksınız,
• Yönetim Becerileri Geliştirme Eğitimi sertifikasıyla bir adım öne çıkacaksınız,
• Hepsi ve daha fazlası Yönetim Becerileri Geliştirme Eğitimi'mizde! 

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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YÖNETİMİN TEMEL 
BECERİLERİ EĞİTİMİ
Yönetimin Temel Becerileri Eğitimi, bir organizasyonu başarılı bir şekilde yönetmek için
gereksinim duyacağınız temel becerileri verir. Bu beceriler işletmenizdeki sorunları
çözmek veya var olan sistemi geliştirmek için elinizi güçlendirir. İyi bir eğitim
yolculuğuyla da yönetimin temel becerilerini keşfetmek mümkündür. Siz de özel içeriği
ile geliştirmiş olduğumuz Yönetimin Temel Becerileri Eğitimi’ni alarak gelişiminizi
destekleyin!

Yönetimin Temel Becerileri Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Organizasyonunuzu daha etkili bir şekilde analiz edeceksiniz,
• Yöneticilerinizi ve ekiplerinizi daha etkin bir şekilde yöneteceksiniz,
• Hedeflere ulaşmak için size, yöneticilerinize ve ekiplerinizi temel motivasyonu 

edineceksiniz,
• Bire bir görüşmeleri faydalı hale getirebileceksiniz,
• Geribildirimin düzenli ve zamanında gelmesi için sistem  kuracaksınız.

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Size, kendini hiç hissettirmeden akıp giden zamanı kontrol edebileceğinizi söylesek ne
dersiniz? Günlük rutininiz içinde çoğunlukla çok önemli kişilere ve şeylere zaman
ayıramıyorsunuz. Çünkü işinizi evinize taşıyorsunuz ve bundan bıktınız. Bu sorunları
kökünden halledecek, çalışma saatleri içinde işlerinizi bitirecek, sosyal hayatınızda
ailenize ve sevdiklerinize yeterli zaman ayırabileceğiniz formülü veriyoruz. Bunu yapmak
için Zaman Yönetimi Eğitimimize kaydolmanız ve bitirmeniz yeterli!

Zaman Yönetimi Eğitimi ile Kazanımlarınız
• Etkili zaman yönetimi ile işlerinizi zamanında tamamlayacaksınız,
• Zamanınızı etkili kullanacaksınız,
• İşinizi eve taşımak zorunda kalmayacaksınız,
• Zaman çizelgesi hazırlamayı öğreneceksiniz,
• Hepsi ve daha fazlası için Zaman Yönetimi Eğitimi’mizi katılın!

Eğitim Kutusu Olarak Farkımız
• Güncel ve yeni bilgilerden oluşan en kapsamlı eğitimleri sunuyoruz.
• Video online, canlı online ve örgün eğitimler düzenliyoruz.
• Alanında uzman eğitmenler ile çalışıyoruz.
• Eğitimlerimize 7/24 erişim sağlıyoruz.
• Gelişmelere uygun olarak eğitim içeriklerimizde güncelleme yapıyoruz.
• Eğitmenlerden özel danışmanlık almanızı sağlıyoruz.
• Üniversite onaylı, e-Devlet’te sorgulanabilir, uluslararası akredite sertifika veriyoruz.
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