
Erickson Coaching International tarafından

sertifikalandırılmış, aynı zamanda ICF “Uluslararası Koçluk

Federasyonu”tarafından onaylıdır. Koçluk Eğitimini

destekler. (84 CCEU’s - 24 Core Competencies) 

Değ�ş�m ve Uygulama Atölyem�z;

"Neuro L�ngu�st�c Programm�ng"

İnsanın kendi “organik bilgisayar”ını keşif eğitimidir.

Geçmişten bugüne derin kütüphanemizde biriktirdiklerimizi

nasıl düzenleyip, değiştirip, dönüştürebileceğimizi bütünsel

bir yaklaşımla araştıran ve aydınlatan bir bilim ve sanattır. 

10-13 / 17-20 Şubat 
Dr. Zerr�n Başer, MCC         (4+4 gün)

NLP konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak, kendinizi ve

bütünsel beyin sisteminizi derin düzeyde tanımak, iç denge

ve uyumunuzu oluşturmak, geçmişten bugüne değiştirmek

istediğiniz yaklaşım ve davranışlarınızı farkederek

değiştirebilme potansiyelini kazanmak, iletişimlerinizi

güçlendirmek istiyorsanız ve bir anlamda kendi arabanızda

şoför koltuğuna geçerek farkındalıkla yol almak istiyorsanız,

Erickson Türkiye  Ailesi olarak  sizi tanımayı arzu eder,

birlikte yol almayı dileriz. 

Neler Kazanırsınız?

SON KAYIT
11 Ocak

Sonsuz ve sınırsız olasılıkların kilidini aç...

NLP Pract it ioner

CANLI

Program aşağıdak� saat aralıklarında
oturumlar hal�nde gerçekleşecekt�r. 
Tüm oturumlara katılım zorunludur. 

Hafta İç� 
08:00 - 10:30 
12:00 - 13:30
17:00 - 19:30

Bizi ve programımızı daha yakından tanımak  üzere iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız.
0 (216) 550 8055    -    0 (312) 468 2542     -   bilgi@ericksontr.com - dm@dengemerkezi.com

Cumartes�
08:00 -11:00
12:00 -14:00
15:30 -18:00

Program Saatler�

ICF Onaylı
84 CCEU's - 24 CC



Program bedeline  %18 kdv eklenir.  

Banka hesabına havale-eft yoluyla, Web sitemiz üzerinden taksitli kredi kartı ile 

Mail order yoluyla (World kartlara taksitli ) ödeme seçenekleri mevcuttur. 

Program Zoom platformu üzerinden canlı-yüzyüze program olarak gerçekleşir.  Günlük derslere erişim linki e-

posta yoluyla iletilir. Program öncesinde tüm katılımcılarla birlikte teknik oryantasyon toplantısı gerçekleşir.

Katılımcıların derslere bilgisayarla, güçlü internet bağlantısı ortamında ve mikrofonlu kulaklıkları ile katılmaları

beklenir. Programdan 1 hafta önce katılımcılara organizasyon detayları ve saat bilgilerini içeren bilgilendirme

e-postası gönderilir.

Program belirlenen minimum ve maksimum sayı ile gerçekleşir. Katılımcı sayısı, minimum sayı altında

olduğunda  ileri bir tarihe ertelenir. Değişiklikler, katılımcılara program başlama tarihinden en az 5 gün önce

bildirilir.

Tüm materyaller  ve diğer bilgilendirici görsel materyaller Erickson tarafından sağlanarak,  katılımcılara

program öncesinde kargo ile gönderilir.

Erickson Türkiye,  Erickson ekibi programlarından kaynaklanabilecek program tarihi değişiklikleri yapma

hakkını saklı tutar. Erickson özel durumlarda kolaylaştırıcı değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bununla birlikte,

“NLP Practitioner" sertifika programı sürecinde görevlendirilen  kolaylaştırıcılar Erickson International

tarafından yetkilendirilmiştir. 

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLARI

Kayıt Olmaya Karar Verdiğinizde ;
Linkteki kayıt formunu doldurarak, ön kayıt bedelini formda yer alan banka hesabımıza
ödenmenizi dekontla birlikte e-posta adresimize göndermenizi rica ederiz.

NLP Practitioner

Erickson'dan kaynaklanan tarih değişikliği ya da iptallerde, ön ödemeler iade edilir ya da isteğe göre bir

sonraki program için saklı tutulur. 

Kesin kayıt ardından gerçekleşen katılım iptallerinde ön ödeme bedeli iade edilmez. Farklı bir programa

katılım hakkı için saklı tutulur.

ORGANİZASYON DETAYLARI

ÖDEME KOŞULLARI

Bizi ve programımızı daha yakından tanımak  üzere iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız.
0 (216) 550 8055    -    0 (312) 468 2542     -   bilgi@ericksontr.com - dm@dengemerkezi.com


