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NLP Practitioner’ı tamamlamış ve NLP Teknik ve pratiklerini 

uygulamış olmanız,

NLP Master programı öncesi online olarak size ileteceğimiz 

testi tamamlamış ve geçerli onayı almış olmanız 

gerekmektedir.

Başvuru ve Kayıt için; 

NLP Master Programımız;
NLP’nin ileri düzey bilgilerini, strateji aydınlatma, modelleme, 

trans fenomenleri, ikna dil kalıpları, gibi konuları öğrenmek 

ve NLP Uzman Uygulayıcı olmak isteyenlere yönelik 9 tam 

günlük bir programdır. 

9 tam günlük yüz yüze eğitim sürecini tamamlayarak, NLP 

konusunda ileri düzey bilgi ve deneyime sahip olmak ve 

eğitim sırasında ve sonrasında gerekli süreçleri tamamlayarak 

onaylandığınız taktirde "NLP Master Practitioner - Uzman 

Uygulayıcı" sertifikasını almaya hak kazanmak istiyorsanız,

Erickson Türkiye Ailesi olarak bu süreçte birlikte yol almayı 

dileriz. 

*** NLP Master'ı tamamlamış olmak,  bu alanda
eğitmenlik yapma hakkı vermez. 

Neler Kazanırsınız?

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

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

İler� Düzey Uzmanİler� Düzey Uzman
Uygulayıcı ProgramıUygulayıcı Programı  

SON BAŞVURU  06 Mayıs

Dr. Zerr�n Başer, MCC      (3+6 gün)

Program Saatler�

Yüzyüze Program Saatler�

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

13-14-15 Haz�ran
08:00 - 10:30 
12:00 - 13:30
17:00 - 19:30

27-28-29-30 Haz�ran -
01-02 Temmuz 
09:30 - 17:30
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Belirlenen tarihe kadar başvurular alındıktan sonra adaylara NLP bilgi ve tecrübelerini ölçecek yazılı bir
soru listesi ulaşacaktır. Adayların yanıtları değerlendirilecek ve programa seçerek katılımcı kabul
edilecektir. 

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

Programdan en az 1 hafta önce katılımcılara organizasyon detayları, yer ve saat bilgilerini içeren
bilgilendirme e-postası gönderilir. 

Tüm materyaller Erickson TR tarafından sağlanarak, ilk gün katılımcılara kayıt sırasında verilir.  Programın
yüzyüze bölümünde tüm gün organizasyon salonunda coffee break servisi yapılır.
  
Erickson Türkiye, program tarihlerinde, kolaylaştırıcıların programlarından kaynaklanabilecek değişiklikleri
yapma hakkını saklı tutar. “NLP Master Practitioner” süreci yürütücü ve kolaylaştırıcısı Dr. Zerrin Başer, 
Erickson tarafından uluslararası olarak yetkilendirilmiştir. 

Bedellere %18 kdv eklenir.  

Kredi kartı ile olan ödemelerde, World ve Bonus kartlara  6 taksit uygulanır.

Erickson TR'den kaynaklanan tarih değişikliği ya da iptallerde, ön ödemeler iade edilir ya da isteğe göre
bir sonraki eğitim için saklı tutulur. 

15 Haziran'dan önce olası katılım iptallerinde ön ödemenin %50'si iade edilir. 
15 Haziran'dan sonra ön ödeme iadesi yapılmaz. 

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

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

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

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLARI

ORGANİZASYON DETAYLARI

ÖDEME KOŞULLARI
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