
seminer programları

Daha başarılı bir hayat için;

stand up tadında
eğlenceli • sıradışı • coşkulu

100%
MEMNUNİYET
GARANTİLİ

YÜKSEK DOZDA
MOTİVASYON

SİZ DE BU SIRADIŞI SEMİNER PROGRAMLARINI DÜZENLEMEK İSTERSENİZ BİZİ ARAYIN!



STAND-UP TADINDA
KİŞİSEL VE KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLER

SEMİNER VİDEOLARI İÇİN www.onuryesilcavdar.com ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ.

TÜM TÜRKİYE VE AVRUPA DA
68 FARKLI ŞEHİRDE
300.000 KATILIMCI İLE 
STAND-UP TADINDA 
YÜKSEK DOZDA COŞKULU
%100 MEMNUNİYET GARANTİLİ

ÜNİVERSİTELER, DERNEKLER VE
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA
ÖZEL SEKTÖR VE DEVLET KURUMLARINDA
KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ DÜZENLEDİK.

KENDİNİ KEŞFET!
Katılımcıların kendisine ait güçlü ve zayıf özelliklerini keşfede- 
bilecekleri özel bir seminer programıdır. Katılımcılar  kişisel gelişiminde 
“başarı-motivasyon ve iletişim” için kendilerine ait bir yol haritası elde 
etmiş olarak programın tamamlanması hede�enmektedir. Eğlenceli, 
coşkulu ve müzikal formatta, her katılımcı pro�line yönelik etkili ve 
popüler bir seminerdir. Tüm öğrenci, işadamı ve aileler için uzmanlarca 
tavsiye edilmektedir.

AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNERİ
Kişisel ve kurumsal başarının sağlanmasında en önemli faktörlerden 
biri olan “Aile ilişkileri”nin daha etkili ve kaliteli hale getirilmesini 
hede�eyen bu seminerde tüm eşlerin birbirini daha iyi 
anlayabilecekleri, tanıyabilecekleri ve aile içi iletişimi daha keyi�i hale 
getirebilecekleri özel tekniklere yer verilmektedir. Ayrıca müzikal 
olarak sunulan bu programda çiftler mutlu ve keyi�i bir akşam 
geçireceklerdir

TOPLULUK ÖNÜNDE ETKİLİ
KONUŞABİLME VE ETKİLİ HİTABET
Etkili liderlerin ve başarılı kişilerin en ortak özelliklerinden biri ise 
“topluluk önünde etkili konuşabilmeleridir.” Bu seminerde her 
katılımcının topluluk önünde etkili birer hatip olabileceği inancını ve 
25 adet ayrı ayrı tekniğin uygulamalarıyla anlatıldığı bir seminerdir. Bu 
eğitim sonunda her katılımcı doğru ses ve nefes kullanımı, jest mimik, 
aktif sunum teknikleri ve topluluğa hitabet tekniklerini öğrenerek 
kariyerlerine etkili bir konuşmacı olarak devam edeceklerdir. Her 
katılımcı pro�line uygun olarak düzenlenmektedir. 

EYVAH! KURUMSALLAŞMAM LAZIM!
Yapılan anket ve çalışmalarda çoğunluk �rma sahipleri ve 
yöneticileri kurumsallaşmak ve profesyonelleşmek istemektedirler. 
Firmaların kurumsallaşmaya giden yolda profesyonel yönetim 
tekniklerinin ve kurumsallaşmanın nasıl olacağını, stratejik 
planlama, yönetim becerilerinin yaklaşık 24 detaylı teknikle işlendiği 
bir eğitim programıdır. İş dünyasında �rma sahibi, orta ve üst düzey 
yöneticiler için önemli bir programdır.

LİDERLİK BECERİLERİ
Her katılımcının liderlik becerilerinin neler olduğunu anlayarak ve o 
becerileri nasıl kazanabileceklerini öğrendikleri yeni bir programdır. 
Benzer programların çok ötesinde katılımcılara liderliğe giden yolda 
yeni bir ufuk ve vizyon kazandırılması hede�enmektedir. Tüm 
öğrencilere, kariyer planı olan tüm gençlere ve tüm iş dünyasında 
bulunan kişilere tavsiye edilmektedir. 

ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ
Zamanını yönetemeyen kendini yönetemez. Zamanını 
yönetemeyen kişinin ailesi, işi ve çocukları üzerinde pozitif bir etkisi 
olamaz. Ömür sermayesi devamlı akıp giderken ciddi bir yaşam 
muhasebesinin de yapıldığı bu seminerde belli bir bilince ulaştıktan 
sonra iş ve özel yaşamda zamanın nasıl daha etkili yönetileceğine 15 
adet teknikle anlatıldığı bir programdır. Kişilerin bu seminer 
sonunda akıp giden yaşamlarını yeniden gözden geçirerek, 
öğretilen tekniklerle zamanlarını daha etkili yönetmeleri ve ömür 
sermayelerini daha doğru kullanmaları hede�enmektedir. 



Tüm Derneklerde, Üniversitelerde, Devlet ve Özel Kurumlarda,
Bayi Toplantılarında ve  Özel kutlama - akşam programlarında düzenlenebilir.

İŞ VE ÖZEL YAŞAMDA
DAHA BAŞARILI BİR YAŞAM İÇİN

ONUR YEŞİLÇAVDAR İLE 
SİZ DE BU SEMİNERLERİ DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ.

TÜM ÖĞRENCİ, İŞADAMLARI, ÜYELER VE AİLELER İÇİN

SEMİNERLERİMİZ
MÜZİKAL EĞLENCELİ SIRADIŞI FORMATTA
YENİ TEKNİK BİLGİLER EŞLİĞİNDE DÜZENLENMEKTEDİR



Heyecan dolu coşkulu bir program izledik. Sahne performansı 
harikaydı. Program için kendilerine teşekkür ediyoruz.

Nurullah Çakır / M.  Valisi

Sıradışı müthiş bir seminere katıldık. Her kesime hitap 
ediyordu ve ailecek zevkle izledik. Mutlaka katılmalısınız.

Canten Kaya / Eğitimci Yazar

Sahnede coşan bir adam ve kahkahaya boğulan bir seyirci. 
Stand-up tadında bir seminer. KAÇIRMAYIN

Recep Demirkaynak / Stand Up Sanatçısı

Gerçekten sıra dışı coşkulu bir programdı. Katılımcılar çok 
memnundu. Hem güldürdü hem öğretti. Tüm emeği için 
teşekkürler.

Ercan Erdoğan / Yazılım Mühendisi

Sürpriz �nali ile seyirciyi coşturan bir seminer programıydı. 
Kutluyorum Onur Bey’i ve başarılar.

Bülent Korkmaz / Bürokrat

Onur Bey’in sahne kontrolü harikaydı. Nefes almadan izledik .  
tekrarını bekliyoruz. Teşekkürler… 

Esra Aydınlı / Uzman Psikolog

Sıradışı bir üslubu var ve seyircinin ne istediğini iyi biliyor. 
Teşekkürlerimi sunuyorum kendisine.

Barış Arı / Fotoğraf Sanatçısı 

Onur Bey’in  etkili sunumlarını beğeni ve memnuniyet ile 
izledik. Katılımcılar adına kendisine teşekkürler ediyorum ...

Turab Biçer / Yazar

İnsan ruhuna ve gönlüne dokundu. Bu program yeni bir hayat 
için bir milad oldu.

 M. Emre ÇAYCI / Marka Danışmanı

www.oyddanismanlik.com
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SİZ DE BU ÖZEL PROGRAMLARI 
ÜYE, ÖĞRENCİ, PERSONEL, 
İŞADAMI VE AİLELER İÇİN 

DÜZENLEMEK İSTER MİSİNİZ?

BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYIN!

0.850 393 31 51 
0.533 405 59 74 


