
 

 

Herkese Merhaba,  

 
Şubat ayından itibaren düzenli olarak yaptığımız çalışmaları duyuracağımız bir aylık bülten 
hazırlıyoruz.  
 

Bu bültende hem piyasanın ihtiyaçlarına göre hazırladığımız özel içerikleri, hem de açık 
eğitimlerimize ilişkin takvimlerimizi bulacaksınız.  
 
Ayrıca çeşitli konularda kitap ve seminer önerilerimiz ile yeni makalelerimiz de yer alacak.  
 
Herkese başarılı ve mutlu bir ay dileriz.  

Sevgi ve saygılarımızla,  
Navitas Ailesi  

 

 

Etkili Araştırma Teknikleri  
Pazarlamada kavramların hızla isim değiştirdiği 
ve iletişimin sosyal medyada döndüğü bu 
yüzyılda tüketicinin dikkatini çekmek bir hayli 
zorlaştı.  
Peki ya tüketiciyi nasıl tanırız? Neleri 
araştırmak gerekir?  
Etkili bir araştırma nasıl yapılır?  
Gelin bunu bir ekonomistten Gazeteci Mustafa 
Sönmez’den öğrenin…  
 
Detaylı bilgi için tıklayınız.  

 

Huyuna Göre İşe Alım 
(7-8 Mart 2012)  
Pareto prensibi “çalışanların % 20’si, 
performansın % 80’ini gerçekleştirir” der.  
Peki ya % 20 ‘yi, % 80’e çıkarsak; performans 4 
katı artar mı?  
P3 metoduyla işe alırsanız;  
Evet.  
Huyuna göre işe alım eğitimi adaylara yapılan 
mülakatta sorulan oldukça basit sorularla bunu 
tespit etmenizi sağlıyor.  
 
Detaylı bilgi için tıklayınız.  

 

 

 

Gelişim Atölyeleri  
 
İş hayatının hızlı temposu içinde bir mola verip, 

  
Yöneticiler için Koçluk Becerileri - 
ICF Onaylı 
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kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak 
isteyenler için 3 saatlik atölye çalışmaları 
hazırladık.  
 
Koçluk, motivasyon, iletişim, empati gibi sıkça 
duyduğumuz kavramların bir sohbet tadında 
işleneceği bu çalışmalarımızın takvimi için 
tıklayınız.  

(20-21 Mart 2012)  
Koçluk ve mentorluk kavramlarının farkını 
anlamak ve 2 günde kolayca kullanacağınız 
koçluk araçları öğrenmek isteyenler için 
hazırladığımız bu eğitim ICF onaylıdır.  
 
Eğitim sonrasında alacağınız ücretsiz mentor- 
koçluk ile koçluk konusunda daha da netlik 
kazanacaksınız.  
 
Detaylı bilgi için tıklayınız.  

 

 

 

Ayın Kitap Önerisi 

Practicing Positive 
Psychology Coaching: 
Assessment, Activities 
and Strategies for 
Success  

 

 

Ayın Makalesi 

Mutluluk 
Reçetesi  
Özellikle Pozitif 
Psikoloji alanındaki 
araştırmalar arttıkça 
mutluluğu yaratan 
etmenler de daha net 
görülebilir olmaya 
başladı. Biz de çeşitli 
kaynaklardan bazı 
pratik bilgileri topladık. Bakalım bu listeden 
kendiniz için hangi uygulamaları seçeceksiniz.  
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