İŞ GÜCÜM, İÇ GÜCÜM PROGRAMI

İŞ GÜCÜM
İÇ GÜCÜM

“Koçluğu / eğitmenliği meslek olarak hayata geçirme kararı aldım.
Ama tam olarak nereden başlayacağımı bilmiyorum.“
“Koç olarak belirli bir yol aldım, ama artık daha fazla insana
ulaşmak istiyorum.”
“O kadar eğitim aldım ama hizmetlerimi sunarken kendimi hala
rahat hissedemiyorum.”
“Bu mesleği çok seviyorum ama kendimi çok yalnız hissediyorum.”
“Gelirlerimin düzensiz ve belirsiz olması beni geriyor.”
“Satış yapma fikri bile bana hoş gelmiyor.”
“Markamı oturtmak için o kadar çok şey yapmam şart mı cidden?
Web sitesi, Instagram hesabı, YouTube? Hangi biriyle
uğraşacağım?”

Koçlar
Eğitmenler
Aile dizimi / meditasyon / yoga / fizyoterapi gibi insana
dokunan alanlarda faaliyet gösterenler
Özetle işini büyütmek isteyen ve bireysel markasını
geliştirmek isteyen herkes

Kimler için?

4 aylık bir döneme
yayılan:
8 yüz-yüze eğitim
6 Zoom görüşmesi - Eğitmen ile
6 Zoom görüşmesi - Akran (peer)

Format

Nedir?

Kendi girişimini ve bireysel markasını kurmak
ve büyütmek isteyenler için hazırlanmış olan,
hızlandırılmış ve yoğun bir programdır.
Girişimcilik, satış, pazarlama gibi konulardaki
“best practice” yöntemlerle, o yöntemleri
kullanabilmek için gereken içsel çalışmaları
bir arada içerir.
- 8 tam gün eğitim
- 12 x 1-1,5 saatlik online görüşme
Katılımcılar her hafta çeşitli ödevleri yaparlar.
Ödevlerin bir kısmı içsel çalışma, bir kısmı ise
doğrudan işleri ve markaları ile ilgili
eylemlerden oluşur.

Konular
İşim ve markam ile ilgili hangi hayalleri kuruyorum?
Olumsuz hayalleri üreten sevgili parçalarımı nasıl kapsayabilir, onlarla beraber
bu yolda yürümek için hangi pratikleri geliştirebilirim?
Olumlu hayallerimi nasıl etten kemikten bir hale dönüştürebilirim?
İnsanlarla beni buluşturacak kişisel hikayem nedir?
Benim ideal müşterilerim kimdir? Hizmet edeceğim müşterilerim ne yer, ne
içerler? Acıları ve hayalleri nedir?
Müşterilerime verdiğim mesaj nedir? Bu mesaj ile kişisel hikayemin bağlantısı
nedir?
“Nasıl görünüyorum” perspektifinden “Nasıl hizmet edebilirim”e geçmek nasıl
mümkün olur?

Konular
Kaynaklarımın ne kadar farkındayım?
Farklı gelir alanları ve gelir bütçesi nasıl yaratabilirim? Bunun için nasıl bir
eylem planı belirleyebilirim?
Para ve işle ilgili bana hizmet etmeyen kalıplarım nelerdir?
Prezansım nasıl bir mesaj taşıyor? Yaratmak istediğim etki ile uyumluluğu
nedir?
İdeal müşterilerim için bir atölyeyi nasıl tasarlayabilirim?
Pazarlama ve sosyal medya planımı nasıl yapabilirim? Bu planı
gerçekleştirirken nelere dikkat etmeliyim?

Eğitmenler
Programı Gülen Gündüz Yılmaz yürütecektir.
Programda konusunda uzman konuk danışmanlarımız da yer alacaktır:
Prezans ve imaj: Başak Bilgen Camgöz
Sosyal medya pazarlama ve içerik yönetimi: Zehra Dörter

Yüz Yüze Eğitimler
09.30-18.00

Zoom - Eğitmenler
18.00-19.00

Zoom - Akran/Peer
18.00-19.00

10 Ekim 2019
31 Ekim 2019
21 Kasım 2019
12 Aralık 2019
09 Ocak 2020
16 Ocak 2020
06 Şubat 2020
27 Şubat 2020

17 Ekim 2019
14 Kasım 2019
28 Kasım 2019
26 Aralık 2019
30 Ocak 2020
13 Şubat 2020

24 Ekim 2019
07 Kasım 2019
05 Aralık 2019
19 Aralık 2019
23 Ocak 2020
20 Şubat 2020

Tarihler

Koşullar
Program bedeli 6,200 TL’dir.
10.09.2019 tarihine dek yapılacak ödemeler için program bedeli 5,300
TL’dir.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Gülen Gündüz Yılmaz Kimdir?
1973 yılında İstanbul’da doğdu. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nden
acı çekerek mezun oldu. Mühendislik hiç yapmadı. Bilişim sektöründe
satış ve pazarlama pozisyonlarında uzun yıllar çalıştı. Konfor alanını
bırakmamak için oldukça dirense de, hayat onu koç ve eğitmen
olmaya taşıdı.
ICF PCC (International Coach Federation Professional Certified
Coach) unvanına sahip. Kurumlara, takımlara, yöneticilere ve bireylere
koçluk yapıyor; eğitimler veriyor. Koçluk ve eğitim yapmak kadar
almayı da sevdiği için sayısız eğitim aldı. Jungçu Koçluk ve yaratıcı
yazarlık eğitimleriyle; yıllardır sevdiği psikoloji ve koçlukla, mitoloji ve
hikayelerin buluşmasını büyülü buluyor.
Instagram ve YouTube’da sunduğu bolca gülme vaat eden
içeriklerle, daha geniş bir kitleye ulaşmaktan mutluluk duyuyor.
Düzenlediği Afrodit eğitimleriyle, kadınların dişil özleriyle yeniden
buluşmasına aracılık ediyor.
Eril Beril'den Afrodit'e / Modern Kadının Dişil Özüne Yolculuğu
kitabıyla yolculuğa başlamış kadınlara rehberlik ediyor.

Başak Bilgen Camgöz Kimdir?
1995 yılında henüz üniversitede öğrenci iken otellerde çalışmaya
başladı. Yerli, yabancı otel grupları ve uluslararası şirketlerde,
pazarlama, satış, müşteri yönetimi alanlarında çalıştı ve yöneticilik
yaptı.
Farklı ekollerden uluslararası akreditasyonlu koçluk ve fasilitatör
eğitimleri aldı. Gestalt, Aile Dizimi gibi psikolojik tabanlı eğitim ve
atölyelere katıldı ve devam etmekte.
Takımlara ve yöneticilerine iletişim temelli eğitimler, bireylere imaj
danışmanlığı ve koçluk hizmetleri veriyor.
İmaj Danışmanlığı eğitimleri, koçluk yaklaşımı ve kurumsal
tecrübelerini harmanlayarak "Ruhunu Giydir" atölyelerini oluşturdu.
"Kendi rengimizi bulup sahiplendiğimizde ışığımızı yansıtabiliyoruz."
mottosu ile içten dışa imajı anlatıyor, Instagram ve YouTube
kanallarında da düzenli olarak ücretsiz içerik sunuyor.

Zehra Dörter Kimdir?
1986 yılında doğdu. İnsan Kaynakları bölümünü bitirdikten sonra bu
alanda yöneticilik pozisyonlarında çalıştı.
2010 yılında başladığı ve İnsan Kaynakları alanında yazdığı bloğuna
2014 yılında hayatına katılan kızı Güliz Zehra ile yaşam, annelik ve
güzellik, seyahat üzerine de yazmaya ve paylaşmaya başladı.
HT Hayat yazarı, Blogger ve içerik yaratıcısı olarak sayısız markanın
projelerinde görev almaya ve sosyal medya danışmanlığı yapmaya
devam ediyor. Aynı zamanda 2 çocuklu tam zamanlı bir anne olmakla
gurur duyuyor.
İnsan Kaynakları danışmanı ve eğitmeni olarak çalışma hayatına
devam ediyor.
JOIMOVETM, Masal Anlatıcılığı, Masallarla Dans, Babywearing ve
Hamile Göbeği Bağlama danışmanlığı gibi farklı disiplinlerin
uygulayıcısı ve eğitmenliğini sürdürüyor.

Bize Ulaş

info@gulen.online

Instagram:
@gulen.gunduz.yilmaz

YouTube:
Gülen Gündüz Yılmaz

LinkedIn:
Gülen Gündüz Yılmaz

