
Erickson Coaching International tarafından 

sertifikalandırılmış, aynı zamanda ICF “Uluslararası Koçluk 

Federasyonu”tarafından onaylıdır. Koçluk Eğitimini destekler. 

(84 CCEU’s - 24 Core Competencies) 

Değişim ve Uygulama Atölyemiz; 
Değişimi fark eden, hayatın dümenini kavrayan ve

yeni ufuklara yelken açmak isteyen özgür ruhlara

bu limana uğramalarını tavsiye ederim. 

Ömer Burçin DİDİNEDİN 
Girişimci, Yönetici

"Şuan hangi inancımı değiştirir ve davranışlarıma

yansıtırsam neler değişebilir?" dediğiniz zaman

sonsuz seçenek ortaya çıkıyor. Hem birebir

ilişkilerde, hem de iş dünyasında bunun

yapılabileceğini hissetmek çok özel bir duygu..." 

Ertuğrul BELEN 
Business Networking Akademi Kurucusu, Yazar 

NLP İçinizde bir bayram temizliği yapmak ve 

temizlediğiniz yerleri de çiçeklerle donatmak gibi...

Özlem GÖÇEK 
Yoga Eğitmeni

Ankara

"Neuro Linguistic Programming"

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. 

12-15 Nisan/03-06 Mayıs
Dr. Zerrin Başer, PCC

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 - Denge Merkezi Ailesi olarak  sizi tanımayı 

arzu eder, birlikte yol almayı dileriz.  

Neler Kazanırsınız?

SON KAYIT  12 Mart

Bizi ve programımızı daha yakından tanımak  üzere iletişime
geçmenizden memnuniyet duyarız.

0 (216) 550 8055    -    0 (312) 468 2542     dm@dengemerkezi.com   -   bilgi@ericksontr.com

PRACTITIONER SERTİFİKA PROGRAMI

(8 tam gün)

Sonsuz ve sınırsız olasılıkların kilidini aç...



EĞİTİM ve ORGANİZASYON DETAYLARI 

Eğitim, belirlenen minimum ve maksimum sayı ile gerçekleşir. Katılımcı sayısı, minimum sayı altında 
olduğunda eğitimler ileri bir tarihe ertelenir. Değişiklikler, katılımcılara eğitim başlama tarihinden en az 2 
hafta önce bildirilir. 

Eğitimlerden en az 1 hafta önce katılımcılara organizasyon detayları, eğitim yeri, saatleri ve eğitmen 
bilgilerini içeren bilgilendirme e-postası gönderilir. 

Tüm eğitim materyalleri Denge Merkezi tarafından sağlanarak, eğitimin ilk günü katılımcılara kayıt 
sırasında verilir.  Tüm gün eğitim salonunda coffee break servisi yapılır. 
   
Denge Merkezi – Erickson Türkiye temsilcisi olarak, eğitim tarihlerinde, eğitmen/lerin eğitim 
programlarından kaynaklanabilecek değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. “NLP Practitioner” eğitimi 
sürecinde görevlendirilen eğitmenler, yetkilendirilmiş Uluslararası Erickson eğitmenleridir.  

Bedellere %18 kdv eklenir.  Her modül bedelinin en geç eğitimin gerçekleştiği hafta ödenmesi  beklenir.

Kredi kartı ile olan ödemelerde, World kartlara 4 taksit uygulanır. 

ÖDEME KOŞULLARI 

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR

Denge Merkezi’nden kaynaklanan tarih değişikliği ya da iptallerde, ön ödemeler iade edilir ya da isteğe 
göre bir sonraki eğitim için saklı tutulur. 

Denge Merkezi dışındaki nedenlerle, eğitim son kayıt tarihine kadar yapılan iptallerde ön ödemenin %50’si 
 iade edilir. 
Eğitim son kayıt tarihinden sonra yapılan iptallerde,  ön ödeme bedeli  iade edilmez.  

Kayıt Olmaya Karar Verdiğinizde ;

0 (216) 550 8055    -    0 (312) 468 2542  / dm@dengemerkezi.com   -   bilgi@ericksontr.com

Ekteki kayıt formunu doldurarak, ön kayıt bedelini formda yer alan banka hesabımıza 
ödenmenizi dekontla birlikte e-posta adresimize göndermenizi rica ederiz. 


