
NLP konusunda b�lg� ve deney�me sah�p olmak, kend�n�z� ve

bütünsel bey�n s�stem�n�z� der�n düzeyde tanımak, �ç denge

ve uyumunuzu oluşturmak, geçm�şten bugüne değ�şt�rmek

�sted�ğ�n�z yaklaşım ve davranışlarınızı farkederek

değ�şt�reb�lme potans�yel�n� kazanmak, �let�ş�mler�n�z�

güçlend�rmek �st�yorsanız ve b�r anlamda kend� arabanızda

şoför koltuğuna geçerek farkındalıkla yol almak

�st�yorsanız,

Er�ckson Türk�ye  A�les� olarak  s�z� tanımayı arzu eder,

b�rl�kte yol almayı d�ler�z. 

CANLI

SON KAYIT 05 Kasım

Er�ckson Coach�ng Internat�onal tarafından

sert�f�kalandırılmış, aynı zamanda ICF “Uluslararası Koçluk

Federasyonu”tarafından onaylıdır. Koçluk Eğ�t�m�n�

destekler. (84 CCEU’s - 24 Core Competenc�es) 

Değ�ş�m ve Uygulama Atölyem�z;

"Neuro L�ngu�st�c Programm�ng"

İnsanın kend� “organ�k b�lg�sayar”ını keş�f eğ�t�m�d�r.

Geçm�şten bugüne der�n kütüphanem�zde

b�r�kt�rd�kler�m�z� nasıl düzenley�p, değ�şt�r�p,

dönüştüreb�leceğ�m�z� bütünsel b�r yaklaşımla araştıran ve

aydınlatan b�r b�l�m ve sanattır. 

28 Kas-01 Aralık 
15-18 Aralık
Dr. Zerr�n Başer, MCC      (4+4 gün)

Neler Kazanırsınız?

Sonsuz ve

sınırsız

olasılıkların

k�l�d�n� aç...

NLP Practitioner

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

84 CCEU's - 24 CC

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

Cumartes�
08:00 -11:00
12:00 -14:00

15:30 -18:00



Program bedel�ne  %18 kdv eklen�r.  

Banka hesabına havale-eft yoluyla, Web s�tem�z üzer�nden taks�tl� kred� kartı �le 

Ma�l order yoluyla (World kartlara taks�tl� ) ödeme seçenekler� mevcuttur. 

Program Zoom platformu üzer�nden canlı-yüzyüze program olarak gerçekleş�r.  Günlük derslere er�ş�m l�nk� e-posta

yoluyla �let�l�r. Program önces�nde tüm katılımcılarla b�rl�kte tekn�k oryantasyon toplantısı gerçekleş�r. Katılımcıların

derslere b�lg�sayarla, güçlü �nternet bağlantısı ortamında ve m�krofonlu kulaklıkları �le katılmaları beklen�r.

Programdan 1 hafta önce katılımcılara organ�zasyon detayları ve saat b�lg�ler�n� �çeren b�lg�lend�rme e-postası

gönder�l�r.

Program bel�rlenen m�n�mum ve maks�mum sayı �le gerçekleş�r. Katılımcı sayısı, m�n�mum sayı altında olduğunda  �ler�

b�r tar�he ertelen�r. Değ�ş�kl�kler, katılımcılara program başlama tar�h�nden en az 5 gün önce b�ld�r�l�r.

Tüm materyaller  ve d�ğer b�lg�lend�r�c� görsel materyaller Er�ckson tarafından sağlanarak,  katılımcılara program

önces�nde kargo �le gönder�l�r.

Er�ckson Türk�ye,  Er�ckson ek�b� programlarından kaynaklanab�lecek program tar�h� değ�ş�kl�kler� yapma hakkını saklı

tutar. Er�ckson özel durumlarda kolaylaştırıcı değ�ş�kl�ğ� yapma hakkına sah�pt�r. Bununla b�rl�kte, “NLP Pract�t�oner"

sert�f�ka programı sürec�nde görevlend�r�len  kolaylaştırıcılar Er�ckson Internat�onal tarafından yetk�lend�r�lm�şt�r. 

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLARI

Kayıt Olmaya Karar Verd�ğ�n�zde ;
L�nktek� kayıt formunu doldurarak, ön kayıt bedel�n� formda yer alan banka hesabımıza ödenmen�z�
dekontla b�rl�kte e-posta adres�m�ze göndermen�z� r�ca eder�z.

Er�ckson'dan kaynaklanan tar�h değ�ş�kl�ğ� ya da �ptallerde, ön ödemeler �ade ed�l�r ya da �steğe göre b�r sonrak�

program �ç�n saklı tutulur. 

Kes�n kayıt ardından gerçekleşen katılım �ptaller�nde ön ödeme bedel� �ade ed�lmez. Farklı b�r programa katılım

hakkı �ç�n saklı tutulur.

ORGANİZASYON DETAYLARI

ÖDEME KOŞULLARI
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