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Sıra dışı eğitim programları tamamen özel kategoride olup genel 

prensipler  gereği eğitim programları içerikleri gizlidir. 

 

Tüm Sıra dışı eğitimler Tescillidir. 

 

Eğitim sonrasında  geri bildirimler için kişiye özel rapor çıkartılmaktadır. 

United Partners Sıradışı Eğitim Programları  



United Partners 

Sıradışı Eğitim Programları  

THE LEAGUE of EXTRAORDINARY MINDS  Tescillidir. 

Türkiye'deki Temsil  yetkisi United Partners ‘a aittir.  
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EĞİTİM KONUSU -KAPSAMI GÜN  

Şeytan Marka Giyer 
Özveri ile çalışmanın size kattıkları ve özverinin şirket tarafından 

algısının yükseltilmesi için yapmanız gerekenler nelerdir ve bir 

kişisel görsel etkileme sanatının detayları. 
1 

Mobbing önlemleri 
Mobbing nedir , size nasıl uygulandığını anlarsınız , mobbing yasal 

haklarınız nelerdir ? Mobbing ile yaşamak yada yaşamamak. 
2 

Şirketiçi WOM  Sisitemleri Kurulumu 
WOM bir pazarlaam aracı iken biz WOM'u şirket içinde nasıl 

kullanırız ve WOM sistematiği nasıl kurgulanır. 
1 

Sadakat Sağlama ve Aidiyet Geliştirme 
Sadakat ve aidiyet duygusu oluşturma ve yönetimi. Sadakatin 

temelleri , aidiyet ve birliktelik nasıl oluşturulur 
2 

Astların Yönetimi 
Astların beklentileri nelerdir?  Astların tepkileri ve eğilimlerinin 

yönetimi. 
1 

Üstlerin Yönetimi 
Üstlerinizin yönetiminideki teknikler ve üstlerin yönetiminde başarılı 

uygulamalar. 
1 

Sun Tzu Ve Savaş Sanatı 
Yüzyıllar öncesi yazılan Savaş sanatının iş dünyasındaki 

uygulamaları ve geröek olay ve şirketlerdeki başarıları. 
2 

Mastering Leadership 
Liderlik algısının nasıl oluşturulduğu ve liderliğin bir yönetim aracı 

olarak kullanılabilmesi, Lider doğmayanlar için lider olma yolundaki 

önemli adımlar. 
2 

Ego Yönetimi ve Uygulaları 
Ego'nun beklentileri Egosu yüksek ve düşük olan insanların 

davranış modelleri ve yönetimi, uygulamalı bir yöntem ile Ego 

değerlendirmesi. 
1 
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Muhtaciyet Yaratma Yöntemleri 
Muhtaç ederek yönetme sanatını incelikleri ve dünyadaki 

uygulamaları 
1 

Mahcubiyet Yönetimi 
Mahcub ederek yönetme sanatını incelikleri ve şirketlerdeki 

uygulamaları 
1 

Güdüleme Ve Provaskasyon 
Şirketinizdeki / kurumuzunuzdaki Çalışanlarınızı gerektiğinde 

güdülemek , gerektiğinde provoke etmenin yolları, Güdü oluşturma , 

provokasyon yönetme. 
1 

Kısıtlar Teorisi 
Kısıtlarımız neler ve bu kısıtların çevresinde nasıl bir döngü 

içerisindeyiz büyük resmi görme adına Kısıtlar teorisi hem üretimde 

hem yönetimde bize nasıl yardımcı olur. 
2 

Atölyeden Fabrikaya Dönüşüm Yönetimi 
Bir çok Şirket Atölyeden şirkete dönüşürken hangi sancıları çeker 

bunların önlemleri nelerdir büyümenin yanında göz ardı edilenler ve 

büyürken kaybettiklerimiz -kazandıklarımızın bilançosu nedir ?  
2 

İşletme Check Up Analizi  
işletmenize bir Check up yaptırmayız düşündünüzmü üretimden 

finansa stratejik plnalamadan satışa kadar gerçekler ve normaliteler 

nelerdir ? 

ŞİRKETE 

ÖZEL 
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İkna Sanatları ve Uygulaması 
Nasıl ikna edersiniz iknanın piskolojisinde neler vardır , ikna 

teknikleri ve bunun uygulaması 
1 

Öfke Kontrolü 
Öfkenizi nasıl kontrol edersiniz , kontrol için adımlar nelerdir ?  

Kontrollü öfkenin avantajları nelerdir? 
1 

Pasif Saldırı Yöntemleri 
Çalışma hayatımız da maruz kaldığımız kişisel saldırının etkileri ,  

kimseyi rahatsız etmeden pasifize bir şekilde yapılmasının yönetmi. 
1 

Topluluk Psikolojisi Yönetimi 
Topluluk yönetme, yönlendirme ve topluluk etkileme yöntemleri ve 

topluluk psikolojinin temelleri , hisleri tepkileri ve etkilerinin yönetimi 
1 

Etkileme Ve Etkileşme Sanatı 
Kişisel ve kurumsal etkilemenin temelleri etkilemek için etkileşmenin 

yaratılması , etki alanı ve etkileme tekniklerinin anlatımı. 
1 

Bilinçaltı Yönetimi 
Bilinç altına yönelik etkili cümleler ve bilinç altı kontrolünün 

sağlanması için uygulamalar. 
1 



United Partners Page 7 

Sıradışı Eğitim Programları  

Eğitim içerikleri hakkında lütfen Teklif isteyiniz.       eğitim@unitedpartners-tr.com 
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Kimler Bu Eğitimlerden Aldı … 

• Üst Düzey yöneticiler 

• Orta düzey yöneticiler 

• Politikacılar 

• Fabrika yöneticileri 

• Üretim yöneticileri 

• Sanat grupları 

• Satış ekipleri 

• Ve  ??? 
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THE LEAGUE of EXTRAORDINARY MINDS programlarının tüm hakları saklıdır. 

İzinsiz kullanımında cezai şartlar uygulanacaktır. 

www.unitedpartners-tr.com 

Tüm programlar THE LEAGUE of EXTRAORDINARY MINDS 

geliştirilmiş olup United Partners Tek yetkili temsilcisidir. 
 

 Belirlenen programlara min. Katılımcı sayısı 4 kişidir. 

 Dokümantasyon United Partners tarafından sağlanmaktadır. 

 Program içerikleri gizlidir. 

 Eğitim yeri ve şartlar kurumunuzca karşılanır. 

E-Mail: egitim@unitedpartners-tr.com 

ACEDEMY  
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http://www.presentationpoint.de/
http://www.ppt-vorlagen.de/

