
 

İKNA SİHİRBAZI  

 
 

 

· Programın Amacı 

İkna etmenin farklı yollarını keşfetmek,  böylece her alanda 
iletişimimizi kuvvetlendirmek. 

“Üst yönetime şirketle ilgili projelerimi onaylatamıyorum.” 
“Fikirlerimi daha çabuk kabul ettirmek istiyorum.”  
“İkna becerimi yükselterek etkimi arttırmak ve çabuk sonuç 
almak istiyorum.”   
“Tüm bunlar için sihirli değnek gerekiyor”  
diyorsanız  bu eğitime  katılın!  

 

· Kazanılacak Yetkinlikler 

 İkna etme ve etkileme 

 Soru sorma  

 İtiraz karşılama 

 Etkin iletişim 

 

· Programın Faydaları  

 Fikrimi onaylatacak şekilde sunmanın yollarını 
keşfetmek 

 Etkileyerek karar aldırtmak 

 

· İçerik 

Modül -1  
Görsel fikir anlatımı  

 Bir fikri resimler yardımıyla satmanın dört adımı 
o Bak-gör- düşle-göster 

 Nasıl görüyoruz? Beynin sol yarısı sağ yarıya karşı 

 Dinleyicilerinin sezgilerine ulaşmak 

 Duyguya dokunmak  

Modül-2 
Sözel fikir anlatımı  

 İkna konuşmalarında ana mesaj vurgusu 

 İkna görüşmelerinde aktarış- dil - ton – tavır 

 İtirazları karşılama 

 İkna ettiren  sihirli kelimeler 

 Sözel ifadelerde yalınlık 

Modül 3 

 

 
 

 

· Eğitmen 

 

· Program Tarihleri 

  9 Aralık 2014 
 

Salı 
 

9.30 - 13.00 
 

3,5 Saat  

· Program Yeri 

Navitas Eğitim Salonu  

5.Gazeteciler Sitesi,  
Akasya Sokak  
C-2 Blok Daire:3  
Akatlar-İstanbul  

350 TL + KDV  
(ikramlar ve eğitim materyalleri dahildir)  

 

http://n-mailer-email-marketing.com/track/?M=11630950&N=18822&L=3689&F=H
http://n-mailer-email-marketing.com/track/?M=11630950&N=18822&L=8454&F=H


Deneyimsel fikir anlatımı  

 Fikirleri imgelerle anlatmak 

 Fikirleri deneyimletmek  

Modül 4  
İlişki yönetimi ve takip  

 Karar verme süreci ve takip 

 İknayı sabote eden 10 temel hata 

 

· Hedef Kitle 

Yönetimi ikna etmesi gereken tüm profesyoneller, İK ve 
pazarlama departmanı yöneticileri, satış profesyonelleri  

 

 

NAVİTAS BANKA HESAP NUMARALARI  
 

Banka Adı: T.Garanti Bankası A.Ş.  
Ünvan: Navitas Eğitim, Danışmanlık Koçluk Hizmetleri LTD.ŞTİ.  

Şube: Valikonağı Şubesi - Şube Kodu: 183  
Hesap No: 6298923 - IBAN: TR52 0006 2000 1830 0006 2989 23  

Son kayıt ve ödeme tarihi: 1 Aralık 2014, Pazartesi 
Önemli Not: Maksimum katılımcı sayısı 8’dir. Kontenjanın dolması durumunda erken kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır.  
 
Aynı kuruluştan iki ve üstü katılımcı için ön kayıt yaptıranlara % 5 indirim uygulanır.  
 
· Kesin kayıt havale formu tarafımıza fakslandıktan (0212 319 76 00) veya e-posta (navitas@navitas-tr.com) ile yollandıktan 
sonra gerçekleşecek ve tarafınıza mesaj yollanacaktır.  
 
İptal & Değişiklik:  10 iş günü öncesine kadar iptal durumunda yapılmış olan ödemenin %50’si iade edilecektir. Kayıt olan 
kişinin yerine aynı kuruluştan farklı bir kişinin katılması mümkündür. Yeterli  sayıda katılımcı sağlanamadığı durumda, eğitim 
Navitas tarafından iptal edilirse, ödemelerin tamamı iade edilecektir. Navitas katılımcılara önceden bilgi vererek eğitim yerini 
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.  
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