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Küçük İşletmelere Danışmanlık

Danışmanlık İşinizi Büyütün Eğitim Serisi

Danışmanlık işinizi büyütmek mi
istiyorsunuz? Yolunu biliyoruz.
Bir işletmenin ihtiyaçlarını teşhisten sonuç alıcı teklifler hazırlamakta ustalaşmaya, iş kurmak, işinizi
büyütmek ve uzmanlığınızı kârlı bir danışmanlık işine dönüştürmek için gerekli tüm becerileri edinin.
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Danışmanlık İşinizi Büyütün Eğitim Serisi

Danışmanlık işi kurmaktan en iyi
tavsiyeleri sunmaya;
yolunu biliyoruz.
Danışmanlık işi kurmaktan en iyi
tavsiyeleri sunmaya; yolunu biliyoruz.
Danışmanlık İşinizi Büyütün Eğitim
Serisi başarılı bir danışmanlık işletmesi
yürütmenin yanında sonuç alıcı, etkili bir
danışmanlık için beceriler, kaynaklar ve
tekniklerin paylaşıldığı bir eğitim serisidir.
Eğitimler, danışmanlık kariyerine
başlamak ve kârlı bir işletmeye ulaşmak
için gerekli olan uzmanlığı sağlar ve
küçük ve orta ölçekli işletmelerin para
ödemeye hazır olduğu yüksek kaliteli
tavsiyeler sunmanıza fırsat yaratır.
Deneyim düzeyiniz ne olursa olsun,
eğitimlerimiz, ideallerinizi daha ileri
taşımanız ve kalıcı bir danışmanlık
işletmesi kurabilmeniz için size
sınıfının en iyisi danışmanlık araçları ve
yöntemleri sunuyor. Bu yüzden, ister bu

bilgiyi profesyonel bir danışman olarak
kullanmak isteyen bir uzman olun, ister
danışmanlık becerilerini geliştirmek
isteyen genç bir danışman, yeni
uzmanlık alanlarını öğrenmek isteyen, bir
danışmanlık şirketinin üst düzey bir üyesi
ya da işletme modelini güçlendirmek
isteyen bir danışmanlık şirketi sahibi,
hedef büyütmeniz için gerekli olan
eğitimi alın.
Altı eğitimimiz var:
•D
 anışmanlık işi kurmak
• Yönetim danışmanlığı temelleri
• Danışmanlık işletmesi yönetimi
•D
 anışmanlık hizmetlerinin pazarlanması
ve satışı
• Danışmanlık için işletme analizi
• Danışmanlık için proje yönetimi.
İster tek bir eğitime katılın, ister
dört, isterseniz altısına da. Size ve
ihtiyaçlarınıza bağlı. Bağışçılarımızın
cömert katkıları sayesinde her kurs için
sizden indirimli bir katılım ücreti alıyoruz.
Kurslar hakkında daha fazla bilgi almak
ve kaydolmak için bize telefonla ya
da elektronik postayla ulaşabilir veya
www.ebrd. com/knowhow/consultant
adresinde internet sitemizi ziyaret
edebilirsiniz.
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Danışmanlığın temelleri

Danışmanlık hizmetlerinin
pazarlanması ve satışı

Yönetim danışmanlığının temelleri

Birçok küçük ve orta ölçekli işletme için
dışarıdan bir danışmanla iş yapmak
şimdiye kadar hiç düşünmedikleri bir
şeydir. Sesinizin duyulmasını sağlamaktan
sonuç alıcı teklifler hazırlamaya ve
müşteri ilişkileri yönetimine, bu 4 günlük
eğitim, danışmanlık hizmetlerinizi daha
geniş bir kesime ve daha etkili bir şekilde
pazarlamanıza ve daha fazla müşteri
çekmenize yardımcı olacak.

Bu 5 günlük eğitim, yönetim
danışmanlığının temellerine ilişkin genel
bir çerçeve sunmaktadır. Sonuç alıcı
teklifler hazırlamaktan müşterilerle
ilişkilerin idaresine, proje yönetiminin
temellerine sektör standartlarına uygun
yüksek kaliteli danışmanlık hizmetlerini
nasıl sunacağınızı öğrenin.

Danışmanlık deneyiminiz
Danışmanlık işi kurmak
Eğer, küçük ve orta ölçekli işletmeler için
değerli olduğuna inandığınız iş dünyası bilgisi
ve teknik uzmanlığınız varsa, bu 2 günlük
eğitim, bunu başarılı bir danışmanlık işine
dönüştürmenize yardımcı olacak. Hukuki
prosedürden ilk müşterilerinizi bulmaya
ve temel işletme yönetim becerilerine,
küçük işletmelerin para ödeyeceği yüksek
kaliteli tavsiyeler sunmak için deneyiminizi
kullanmayı öğrenin.
Danışmanlık işletmesi yönetimi
Danışmanlık şirketlerinin sahipleri ve
yöneticilerine yönelik bu üç günlük eğitimle,
işletme yönetimi becerilerinizi geliştirin.
Yeni müşteri gruplarına ulaşmaktan nitelikli
personel ve kaynakların yönetimine,
işletmenizi daha etkin, daha rekabetçi ve
daha kârlı hale getirmeyi öğrenin.

Kapsamlı danışmanlık becerileri
Danışmanlık için işletme analizi
Doğru teşhis araçlarını seçmekten
uygulamaya, müşterinizin sorununun
kökenine inmeyi ve tavsiyelerde
bulunmayı öğrenin. Uygulama odaklı bu 3
günlük eğitim, analiz ve danışmanlık
yeteneklerinizi geliştirecek ve böylece
müşterilerinizin sonuç almasına yönelik
hizmet sunmanıza yardımcı olacak.
Danışmanlık için proje yönetimi
Bu 4 günlük eğitim size yüksek
kaliteli projeleri etkin bir şekilde
tamamlayabilmeniz için gerekli becerileri
kazandıracak. Gelişmiş danışmanlık
projeleri taleplerini karşılamanıza ve
müşterileriniz için daha büyük, daha
kompleks projeler sunmanıza yardımcı
olmanız için tasarlanmış fikri araç kitleri,
metodolojileri, çerçeveleri ve süreçleri
geliştirin.

