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GİRİŞİM

BERKE
SARPAŞ

HAPI YUTMAK
İSTER MİYDİNİZ?

İçinde etkili sıra dışı 
haplarımızı tanıyın...

SİZİN

24 SAAT

TÜM SORULARIN
YANITI ONDA

beklentiniz
nedir? 

İyi bir danışmanlık 
şirketinden 

TABİİ Kİ BİZİ
ARAMANIZI
SAĞLAMAK

30 sayfalık dergi
yapmaktaki amacımız

‘‘SONUÇ GETİREN ÇALIŞMALAR’’

anlaşılması zor konseptleri
sizin için özetledik
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Sarpaş Danışmanlık A.Ş’de
sizin için neler var?

Kapakta yer alan, dergi içinde farklı kıyafetlerle karşınıza çıkacak olan, tüm 
merak ettikleriniz için başvurabileceğiniz Berke Sarpaş’ı daha yakından tanımak 

istemez miydiniz?

BERKE’DEN ÖZLÜ SÖZ

İLE BAŞLAYALIM:

Yoruldum diyen yorulur...Bitti diyen için 
bitmiştir...Acıyor diyen için acır...Zor diyen 
için zordur...Korkuyorum diyen korkar...
Düştüm diyen düşmüştür ve yıkıldım 
diyeni yıkabilir şartlar...
 
Acı düşünceyle ilgili bir kavramdır, bir 
alternatiftir, bir potansiyeldir, bir tür 
algıdır, düşünce stilidir, bir tür bahanedir 
ve gerçekte sadece olaylar vardır, acılar 
yoktur. Üzerine düşünmezsen eğer, canın 
da yanmaz... 

HAYAT ÖYKÜSÜNÜN DUYGULARLA

ANLATILMASINI SEVENLER İÇİN:

9 yaşında atıldım ticarete. Boyum kadar 
kartondan bir kutuya gazetelerden 
kuponla topladığım türlü eşyaları, annemle 
gittiğimiz Çınarcık Halk Pazarı’ndan 
aldığım malzemeleri ve yakın tanıdıkların 
getirdiği oyuncakları doldurup satışa 
giderken incittim ilk kez omuzumu... 
Kaldırıma serdiğim eski perdemizin üzerine 
bir bir dizerdim pek de lüzumlu olmayan 
bu onlarca çeşit ürünümü. Ergenlikteki 
abim tanımasa da işportacı kardeşini 
ve müdür babamı, rahat bırakmasa da 
mahallelinin çenesi, bana güzeldi dünya 
o yıllarda... Yapılan satışlardan toplanan 
ve metal Çaykur kutusunda biriken 
parayla oynamak Atariyi ve tadına varmak 
dondurmanın, hazıra konmaktan çok daha 
farklı bir güzeldi...
 
 İstanbul’da doğdum ve büyüdüm. 9 
yaşında yazlıkta işportacılığa başladım. 
Bağdat Caddesi’ndeki etiketli hayatıma 

14 yaşımda kendi rızamla turizm lisesini 
seçerek son verdim. Sonraki bütün yaz 
aylarım otellerde stajla geçti. Rahat bana 
hep battı. O günden beridir hem okudum 
hem çalıştım.  İlk işimi 26 yaşımda 3 bin 
lira sermayem ve ortaklarımla birlikte 
kurdum. Ticareti hem icra ediyorum 
hem de ticaretin eğitimini veriyorum. 
Hiçbir baskı, endişe, kaygı, korku, telkin 
ve ego beni hayallerimi yaşamamdan 
vazgeçiremedi...Seni de vazgeçirmesin...

HAYAT ÖYKÜSÜNÜN ÖZGEÇMİŞ 

ŞEKLİNDE ANLATILMASINI 

SEVENLER İÇİN: 

22000 yılında Bilkent Üniversitesi’ni, 
2002 yılında Melbourne Kraliyet 
Üniversitesi’ni (Avustralya) bitirdi. Arkas 
Holding’deki kısa çalışma sürecinin hemen 
akabinde 2005 yılında Organic Moods 
markası ile Türkiye’de üretilen organik 
tarım ürünlerini Uzak Doğu ve Hong 
Kong piyasalarına internet üzerindeki 
B2B kanalları kullanarak pazarlamaya 
başladı. 2006 yılı sonunda hazırladığı 
iş planına yatırım aldı ve Türkiye’nin ilk 
e-ticaret ve e-girişimcilik okulu Coproline’ı 
kurdu. Burada ilk yalın girişimcilik 
programlarını başlattı ve ilk e-ticaret 
uzmanlarını yetiştirdi. Takibindeki 8 
yıllık süreçte ekibiyle birlikte yaklaşık 
5.000 dolayında e-girişimci yetiştiren, 
koçluk veren ve bu süreçte 25’e yakın 
ilde yaklaşık 15.000 kişiye e-girişimcilik, 
dijital pazarlama, e-dış ticaret 
eğitimleri ve seminerleri sunan Sarpaş, 
şirketlere dış pazarda müşteri bulma, 
sosyal medya ve internet reklamcılığı 
konularında danışmanlıklar verdi. 2011 
yılında Türkiye’nin ilk Dijital Ekonomi 

E-Ticaret Zirvesi ve Fuarı’nı Turkcell Ana 
Sponsorluğu’nda Hilton Convention 
Center’da gerçekleştirilmesinde yapımcı 
ve genel sekreter olarak görev aldı. İkincisi 
2012 yılında gerçekleştirilen zirveye 
260 şirket ve 1.400 kişi katılım gösterdi. 
2013 yılında Sarpaş Danışmanlık A.Ş.’yi 
kuran, Google Türkiye’ye iş geliştirme 
konusunda danışmanlık vermiş olan, 
DigitalAge dergisi eski köşe yazarı, 
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın akredite 
eğitmeni, Google Regional Trainer ve 
CSA (Celebrity Speakers Agency) 
konuşmacısı olan Berke Sarpaş evli ve 
bir çocuk babasıdır.  Sarpaş, dünyanın ilk 
disiplinlerarası girişimcilik programı olan 
Girişim Savaşçısı Programı’nın yaratıcısı 
ve Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın Mütevelli 
Heyeti Üyesidir.  2014 yılında ODTÜ 
Kristal Ağaç Ödüllerinde yılın en iyi genç 
girişimcisi seçilmiştir.



MESELA GİRİŞİM SAVAŞÇISI...

Girişim Savaşçısı, hayattaki en önemli 
mücadele olan “kendinizle savaş”ı 
kazanmanız için özel olarak tasarlandı. 
Tam tabiriyle “sıra dışı” bir girişimcilik 
programı. Amacı ne derseniz; kendini iyi 
kontrol edebilen, vazgeçmeyen, dayanıklı, 
donanımlı, vizyon sahibi ve çalışkan serbest 
ve kurum içi girişimciler yetiştirmek 
diyebiliriz. Sürekli destek de programın 
çok önemli bir parçası. Evet, zorlu bir 
mücadeleye giriyorsunuz ama başarılı 
olursanız sonucunda hayatınız değişiyor.

“Sen de deneyimle ve değiş.”

MESELA HAP EĞİTİM...

Adı üstünde, hapı alıyor, bilgileri 
uygulamaya başlıyor ve hayata devam 
ediyorsunuz. Hemen sonuç almak 
isteyenler için ideal! Onlarca farklı konu 
arasından uzmanlaşmak istediğinizi 
seçiyor ve eğitimi tamamlıyorsunuz. İş 
hayatında sizi sonuca hemen ulaştıracak 
formatta, tek günlük ve garantili eğitim 
programlarımız ile tanışın, rahat edin! 
Üstelik ister online ister offline şekilde 
eğitim alabilirsiniz.

“Öğren, uygula ve işine devam et.”

MESELA B2B DIRECT...

B2B iş geliştirme danışmanlığı 
hizmetlerimizi alınca, sizinle iş yapmaya 
istekli ve doğru müşteri grupları ile 
muhatap oluyor, uygun olmayan 
müşteriler ile vaktinizi boşa harcamıyor; 
yorulmuyorsunuz. Ürünlerinizi yaratıcı 
kanallar üzerinden doğru şirketlere 
sunmanızı sağlıyoruz. Dış pazarlara 
açılmak isterseniz de yenilikçi e-ihracat 
danışmanlığı servisimiz ile yine yanınızdayız. 
Huniler, filtreler, sondajlar, bire-bir 
ziyaretler ve daha neler, neler… Kısaca bu 
hizmetimiz “anlatılmaz, yaşanır” türden!  

“Doğru şirketlere hızla ulaşın.”

SARPAŞ DANIŞMANLIK
A.Ş’DE SİZE UYGUN BİR
ÇÖZÜM MUTLAKA VAR...



HMM... GİRİŞİM SAVAŞÇISI 

OLURSAM, RAKİPLERİMİ Mİ  

DÖVECEĞİM? 

Hayır. Bizim savaşımız başkalarıyla değil, 
kendimizle. Egomuz var, bizi tuzaklara 
çeken Trickster (hokkabaz) var, ilkel 
beynimizin olumsuz tarafları var,  bizi 
sınırlayan limitlerimiz var, dogmalarımız 
var... Gerçek bir girişimciye dönüşmek için 
bunlarla olan mücadeleyi kazanmak şart! 
 

HOKKABAZ DERKEN?!?

BEN ZANNETMİYORUM Kİ 

İÇİMDE ÖYLE BİR ŞEYLER OLSUN, 

SANMIYORUM YANİ...

İşte adı üstünde hokkabaz, insanın 
kendi kendini kandırması. Biz onunla 
da savaşıyoruz. Gelirseniz tanışırsınız 
kendisiyle. 

PEKİİİ, DÜŞÜNDÜM DE “GİRİŞİM 

BARIŞÇISI” DAHA İYİ OLMAZ MIYDI? 

HİÇ MÜCADELE EDESİM YOK...

Amerikan SEAL Komandolarına göre 
ortalama bir insan kendi potansiyelinin 
20’de birini kullanarak yaşıyor. Elbette 
böyle yaşamak da mümkün. Üstün 
başarılara imza atanlar ise çoğunlukla 
limitleri zorlayanlar ve potansiyelinin 
tamamını ortaya çıkarmaya cesaret 
edenlerden çıkıyor.

Bizim için girişimcilik demek sadece 
iş kurmak demek değil. Girişimcilik, 
bir insanın kendi hayat amacını tespit 
edebilmesi, duygularını, düşüncelerini 
ve bedenini doğru olarak yönetebilmesi 
ve çevresini değiştirebilmesi. Ve tabii 
önüne çıkan engelleri ortadan kaldırarak, 
vazgeçmeden bu amaç doğrultusunda tam 
kapasiteyle yaşayabilmesi. Evet, bu bir 
mücadele. 

ŞİRKET YÖNETİCİSİYİM ZATEN, 

BULMUŞUM AMACIMI GİDİYORUM, 

BANA NE FAYDASI OLACAK? 

Mesela çalışanlarınızı birer Girişim 
Savaşçısı yapabilirsiniz. Onların gerçek 
kimliklerini öğrenirsiniz, farkındalıkları 
artar, ekip arkadaşlarınız birer savaşçıya 
dönüşür, daha üretken ve engel tanımaz 
birer kurum içi girişimci olurlar fena mı 
olur? Aynı İngilizcedeki “Intrapreneur” 
kavramında olduğu gibi. Siz de bu kavramı 
ilk kullananlardan Steve Jobs gibi; veya 
3M, Xerox ve Siemens vb. dev şirketlerde 
olduğu gibi bu işe öncülük edenlerden 
olmak istemez misiniz?

EVET DUYUYORUZ BU KAVRAMI DA, 

TAM OLARAK NE YAPAR BU KURUM 

İÇİ GİRİŞİMCİLER?

Kurum içi girişimciler şirketlerin gizli gücü, 
dönüştürücüsü ve gerçek liderleridir. 
Yetkiyle yönetmezler. Bilgelik, ilişki 

yönetimi, hizmet bilinci, vizyon ve değerler 
üzerinden yönetirler. Cepheden yönetir 
ama ekibi arkadan takip ederler. Egolarının 
kurbanı olmazlar. Her koşulda sorumluluk 
üstlenir, ve göreve koşarlar. Beklenti içine 
girmezler. Kurum içi girişimciler şirketin 
Y.K. Başkanından da; birim amiri ya da 
şefinden de; işçisinden, hatta çaycısından 
da çıkabilir.

Kurum içi girişimciler kendi hayat 
amaçlarıyla çalıştıkları şirketin misyonu 
arasında bağ kurabilmiş, değer sistemi 
oturmuş çalışanlar arasından çıkar.

HMM… İLGİNÇ. PEKİ NASIL OLACAK 

BU İŞLER? 

Uygulamayla! İşte o iş bizde. Sıra dışı ve 
benzersiz uygulamalarımız ile size gerçek 
bir deneyim sunuyoruz. Girişim Savaşçısı 
dünyanın ilk disiplinler-arası girişimcilik 
programlarından birisi. Programımızda 
farklı disiplinlerden gelen 40 üst düzey 
mentor ile 120 ders ve 80 uygulama 
var. Bu Türkiye’de bir ilk. Ülkemizde en 
yüksek adette ve çeşitlilikte mentor, ders 
ve uygulamayı bütünleşik sunabilen tek 
girişimcilik programıyız. Kurumunuzun 
tam da ihtiyacı olan eğitim ve uygulama 
kurgusunu sizinle birlikte yapılandırıyoruz,   
çalışanlarınız bilmeleri gereken her şeyi 
vakit kaybetmeden tek seferde öğreniyor. 
Onlar girişimcilikle ilgili donanımını 
güçlendiriyor, şirketiniz kazanıyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin Qr Kodu

Cep Telefonunuza Okutun



VALLA İYİ DEDİNİZ, HOŞ DEDİNİZ DE, EĞİTİMDE KOŞULAR, YERDE 
SÜRÜNMELER, HARBİDEN SAVAŞMALAR FİLAN VAR GALİBA. MESELA 
BİZİM AYŞE HANIM KOMANDOLUK YAPMAK İÇİN FAZLASIYLA NARİN 
VE SÜSLÜ. İLK DAKİKADA GİRİŞİMCİLİK MACERASI SONA ERMESİN 
SONRA... 

Bu da çok güzel soru. Hiç merak etmeyin. Çıtı pıtı hanımlar 
programın en iyileri. Tecrübeyle kanıtlanmış bir durum bu.
Sağlam örneklerimiz var. 



PEKİ, DİYELİM ÇALIŞANLARIMIZ 
KATILDI, KOŞTULAR, 
SAVAŞTILAR...
NE OLACAK SONUNDA?

Program, çalışanlarınıza üstün 
başarı için ihtiyaçları olan 
mental dayanıklılığı, duygusal 
esnekliği, vazgeçmemeyi, 
stres yönetimini, duygularını, 
düşüncelerini ve bedenlerini 
doğru olarak kontrol edebilmeyi 
öğretir, bilgelik düzeylerini 
artırır, üstün bir yaşam 
tarzı aşılar ve gerekli teknik 
donanımı kazandırır. Şimdiye 
kadar katılan yüzlerce kişi, 
yaptığımız işin en önemli kanıtı. 
Üstelik eğitimin akabinde 
başarılı olanlara danışmanlık 
çalışmaları, toplantılar, 
networking faaliyetleri, 
güncelleme eğitimleri ve çok 
çeşitli aktiviteler ile 360 derece 
destek vermeye devam edilir.

KİMLER VAR BU İŞİN İÇİNDE?

O kadar çok başarılı isim var ki, onlar için ayrı bir sayfa 
hazırladık dergimizde... Siz sormadan söyleyelim, hemen 
hepsi eğitimlere katılıyor. 



ALİ ÇOŞKUN

58 ve 59. Hükümet San. 
Ve Tic. Bakanı / Diplomasi 

Uzmanı GİS Mentoru

BERKE SARPAŞ

Girişim Savaşçısı Programının 
Kreatörü / GİS Mentoru 

Girişimci Koçu

ALPAY KÖSE

Köse & Köse Hukuk Bürosu 
Kurucusu / Hukuk Uzmanı 

GİS Mentoru

BARIŞ CİNER

Sahiplen.com Kurucusu / 
Dijital İmza ve Tescil Uzmanı 

GİS Mentoru

BURAK DİVANLIOĞLU

Gitti Gidiyor Kurucusu Melek 
Yatırımcı / İnternet Projeleri 

Uzmanı GİS Mentoru

BARIŞ GÜRKAŞ

Uzman Klinik Psikolog 
/ Psikoloji Uzmanı GİS 

Mentoru

BURAK YAMAN

Koç Üni. İnkübasyon Mrk. 
Koord. / Yalın Girişim Uzmanı 

GİS Mentoru

BURCU BURKUT ERENKUL

En Genç Kadın Rally 
Şampiyonu / Nokta Odaklanma 

Uzmanı GİS Mentoru

EKREM ÖNCÜ

Yeminli Mali Müşavir / Maliye 
ve Muhasebe Uzmanı Gis 

Mentoru

CANER AKIN

DOB’da Tenor ve Öğr. Üyesi/
Sanatsal Yaklaşım Uzmanı GİS 

Mentoru

EROL BİLECİK

TÜSİAD Başkanı ve Index CEO
/ GİS Mentoru

CEM SOYSAL

Koç Inventram G.M. / Melek 
Yatırım ve Risk Sermayesi 

Uzmanı GİS Mentoru

FARUK ECZACIBAŞI

Eczacıbaşı Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı / 

GİS Mentoru

EMİNE NAZLI OLSUN

Marmara Patent Kurucusu 
/ Marka ve Patent Uzmanı 

GİS Mentoru

FEVZİ GÜNGÖR

Öde Al Kurucusu / Mobil 
Ödeme Uzmanı GİS Mentoru

FIRAT ERTEM

MMA TR Onr. Bşk. Mr. Lama 
Kur./Mobil Pazarlama Uzmanı 

GİS Mentoru

KAAN GÜLTEN

Webtures Kurucusu / SEO 
Uzmanı GİS Mentoru

HAKAN ORHUN

E-Ticaret Uzmanı GİS 
Mentoru

HAKAN ÇALIŞKAN

SAT Komandosu / Taarruz 
Uzmanı GİS Mentoru

KEMAL ÖZDEMİR

Engelli Sporcu / Engelsiz 
Düşünme Uzmanı GİS 

Mentoru

HALİS DURAN

5. Dan Aikido Sensei / 
Uyumluluk Uzmanı GİS 

Mentoru

LEYLA ALATON

Alarko Holding Y.K. Üyesi 
/ Aktivizm Uzmanı GİS 

Mentoru

İPEK DARGA

Yoga Darga Kurucusu / 
Meditasyon Uzmanı GİS 

Mentoru

LÜTFİ BİLMEN

Mado Dondurmaları Kurucu 
G.M. / Perakende Uzmanı 

GİS Mentoru

MAHİR ERKAN

Google Asya Pas. Perf. 
Çöz. Bşk./Web Ölçümleme 

Uzmanı GİS Mentoru

ÖZGÜR ŞEF

Restaurant Zinciri Kurucusu /
İşletme Uzmanı GİS Mentoru

MEHMET OĞUZ MADEN

Sosyalik Medya İş Geliştirme 
Başkanı / Marka İletişimi 

Uzmanı GİS Mentoru

MURAT ÇETİN

SAS Komandosu / Analiz 
Uzmanı GİS Mentoru

BÜLENT BOSTAN
AuraMedia Kurucu Ortak 
/ AdWords Uzmanı GİS 

Mentoru

NEVZAT AYDIN

Yemeksepeti.com Kurucusu / 
İnternet Projeleri Uzmanı GİS 

Mentoru

SEDEFHAN OĞUZ

Yeditepe Üniversitesi Başkan 
Danışmanı / GİS Mentoru

OKAN ANİTAŞ

Anitaş Lojistik A.Ş. Kurucusu 
/ Lojistik Uzmanı GİS 

Mentoru

SİNA AFRA

GİRVAK Bşk. Melek Yatırımcı 
/ Girişimde Globalleşme 

Uzmanı GİS Mentoru

TÜLİN AKIN

Tarımsal Pazarlama Tabit 
Kurucusu / Sosyal Girişimcilik 

Uzmanı GİS Mentoru

SİNAN GÜLER

Türkiye A Mili Basketbol 
Takımı Kaptanı / Ekip Çalışması 

Uzmanı GİS Mentoru

UFUK TARHAN

Fütürist, M-GEN Dijital 
Ajans Başkanı
 GİS Mentoru

STEVEN YOUNG

Bosch Türkiye ve Ortadoğu 
Başkanı / Değişim Yönetimi 

Uzmanı Gis Mentoru

VELİ SARITOPRAK

TÜSİAV Kurucusu / Lobicilik 
Uzmanı GİS Mentoru

SUNAY ŞENER

MobilKoloni Kurucusu / Mobil 
Uygulamalar Uzmanı GİS 

Mentoru

YUSUF KURT

SoloTürk-Türk Hava
Kuvvetleri/Hız ve Konsantrasyon 

Uzmanı GİS Mentoru
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Mentorlarımız Ne Diyor?

AHMET HAKAN ARSLAN
İstanbul Sabiha Gökçen IK Müdürü

SİNA AFRA
Türkiye Girişimcilik Vakfı Kurucu Başkanı

LEYLA ALATON
Alarko Holding Y.K. Üyesi 

UFUK TARHAN
Fütürist, M-GEN Dijital Ajans Başkanı 

Girişim Savaşçısı’nın eşsiz 
bir deneyim olduğunu 
söyleyebilirim. Dünyada eşi 
olmayan bir program.

Bu programa katılmak çok 
iyi bir yatırım. Program, 
kişileri zorluklara karşı en iyi 
şekilde hazırlıyor.

Yaptığınız işlerde size çok 
ciddi zaman kazandıracak ve 
kaynakları doğru yönetmeyi 
öğretecek özel bir program, 
kesinlikle katılmalısınız.

GİS Kurumsal ekip içi bağları 
güçlendiriyor, kurumsal 
dayanıklılığı artırıyor ve kurum 
içi girişimcilik anlayışını 
çalışanlara yaşatarak aktarıyor.



İNCİ SEDA CANKURTARAN OKAN NAHİT

KUTLU ERSOY TUĞÇE ERKAYA

ANIL ALTUN GÜLCE DERELİ

“Her türlü ahval ve şerait 
içinde, girişimin için muhtaç 

olduğun kudreti damarlarında 
bulmanı sağlıyor.”

“Hayatımda yapamam, beceremem 
dediğim her şeyi eğitimde 

yapabildiğimi gördüm. Okulda 
bizlere öğretmedikleri ama iş 

yaşamında karşılaştığımız gerçek 
hayat savaşında nasıl kazanan 

tarafta olacağımızı gösteren bir 
eğitimdi.”

“Bu programa girmeden önce aklımda bir fikir 
vardı fakat donanımım yoktu ama burada 

sadece donanımımı değil acımasız iş dünyasında 
başrol oyuncusu olmak için gerekli olan tüm 
altyapımı da geliştirme fırsatını yakaladım.”

“Üniversitede aldığım bilginin fazlasını Master 
düzeyinde sıkıştırılmış biçimde kavramamı 

sağlayan GİS, zamanı az hedefi çok olan tüm 
gençler ve yeni bir başlangıç niyetinde, büyük 

hedefler barındıran herkes için en doğru adres.”

AYKUT KADİR KURT SILA KARACA

“Artık daha güçlüyüm. Sadece 7 günde 
bir projeyi baştan sona tek başıma 

bitirebilirim, hatta pazarlamasını bile 
kendim yapabilirim. Aynı anda birkaç 

farklı işi de birlikte yürütebilirim...”

“İnanın bana can çıkar huy çıkmaz diye bir ata 
sözü var ya, GIS’de gerçekten canınızın çıkmadan 

huyunuzun nasıl çıktığını göreceksiniz.’’

“Ne” sorusundan ziyade “Nasıl” 
sorusuna yanıt bulunuyor 
burada. Ve bu yanıtlar size 

gelmiyor; sıra dışı yöntemler ile 
bu yanıtlara siz gidiyorsunuz, 

keşfediyorsunuz...”
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“Bu programda, özenle hazırlanmış 
onlarca uygulama sayesinde birçok 

sınırın gerçekte illüzyon olduğunu, her 
şeyin beynimizin içinde yaşandığını, 

kısacası aslında bizi engellediğini 
düşündüğümüz her şeyin kendi
içimizden çıktığını öğrendik.’’



1

Hap Eğitim Nedir,
Ne İştir?

“ETKİSİNİ 24 SAATTE
GÖSTEREN EGİTİM!”

HMM... YİNE Mİ EĞİTİM?

Evet. Hem de onlarca. Hepsi garantili, 
hepsi hap şeklinde. Üstelik ister online 
ister offline…

ANLADIM, KISA 
EĞİTİMLER…
PEKİ NEDEN HAP? 

Malum, kimsenin uzun uzun eğitimlere 
ayıracak vakti yok. Dedik ki; bol uygulamalı, 
tek günlük, nokta atışlı, hızlı ve net 
eğitimler yapalım. Hapı alın, 24 saat içinde 
etkisini göstersin, konular netleşsin...

GARANTİSİ NASIL 
OLUYOR? 

Bakın yine çok güzel sordunuz. Tüm 
eğitimler için üç garantimiz var. Sayalım:

1- Hızlı öğretme garantisi
“Yenilikçi ve uygulamaya dayalı öğretim 
tekniklerimiz ile vakit kaybetmeden 
ihtiyacınız olan bilgileri size öğretelim”

2- Pratik ve kullanılabilir bilgi verme 
garantisi
“Geniş anlatımları boşverin! Hangi bilgiyi, 
neden, nereden bulacağınızı ve nasıl 
kullanacağınızı teknikleriyle öğrenin, 
hemen kullanın, sonuç alın”

3- Uzmanlık garantisi
“Her şeyi bilen birkaç kişi yerine, her 
eğitimi kendi uzmanına bırakıyoruz. Her işi 
pirinden öğrenin istiyoruz.”

Nasıl? Fena değil, değil mi?



HANGİ HAPLAR VAR? 
HANGİSİNİ YUTAYIM 
VEYA ÇALIŞANLARIMA 
YUTTURAYIM?

Say say bitmez, ama sayacağız mecbur.
Yalnız unutmadan! Buraya sadece bir 
kısmını sığdırabildik, sitemizde daha
fazlası var. 

Kişisel Gelişim / Psikoloji
• Öfke Kontrolü
• Çatışma Yönetimi
• Stres ve Duygu Yönetimi
• İletişim Sihirbazlığı - Etkili İletişim
• Trainer’s Training - Eğiticinin Eğitimi
• İkna Teknikleri
• Satışta İkna Psikolojisi
• Telefonda İletişim Becerileri
• İş ve Zaman Yönetimi
• Nefes Teknikleri ile Stresle Başa Çıkma
• Ekip Olmak - Atlarla Uygulamalı Program
• Kişisel Liderlik - Atlarla Uygulamalı   
   Program
• Hızlı Hafıza Teknikleri
• İnovatif-Yaratıcı Düşünme Teknikleri
• İleri Hafıza Teknikleri
• Problem Çözme Teknikleri

İş Dünyası
• Mavi Yaka Personel Değerlendirme
   ve Yönetimi
• Beyaz Yaka Personel Değerlendirme
   ve Yönetimi
• Yalın Hat ve Takım Yönetimi
• Etkili Sunum İçeriği Geliştirme ve  
   Profesyonel Sunuş
• Marka Konumlandırması
• Marka Vaadini Geliştirme
• Pazarlama Dünyasında Yeni Trendler
• B2C Ticarette Başarılı Süreç Yönetimi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi
• Scrum ile Yazılım ve Ürün Yönetimi
• Tüm Finansman Kaynakları ve Teşvikler
• Temel Bilişim Hukuku
• İş Planı Yazımı ve Sunumu
• İnovasyon Yönetimi

Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Pazar ve Piyasa Araştırması
• Dış Pazarda Müşteri Bulma Teknikleri
• Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
• İhracatta İşlem Akışı ve Başarılı
   Süreç Yönetimi
• İthalatta İşlem Akışı ve Başarılı
   Süreç Yönetimi
• Gümrüklerde İşlem Akışı ve Başarılı   
   Süreç Yönetimi
• Akreditif İşlem ve Uygulamaları
• Dahilde İşleme İzin Belgesi Eğitimi
• Dış Ticarette Ödeme ve Teslim
   Şekilleri Eğitimi
• Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri
• Akreditif ve Standby İşlemlerde
   Rezerv Eğitimi
• Dış Ticarette Teşvikler ve Devlet   
   Yardımları
• İhracatta KDV İadesi
• Uluslararası Ticarette Sözleşmeler
• Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi
• Dış Ticarette Sigorta
• Akreditif ve Uygulamaları Eğitimi

Online Dünya
• Online Pazarlama Stratejileri
• Toplu Mail Pazarlaması
• Sosyal Medya Yönetimi
• Blog Pazarlama Teknikleri
• Mobil Pazarlama Teknikleri
• Temel Google Adwords
• İnternette Alternatif Para
   Kazanma Teknikleri
• SEO (Arama Motoru Optimizasyonu)

Ayrıntılı Bilgi İçin Qr

Kodu Cep Telefonunuza 

Okutun

Başka haplarımız da var!
Tamamını hapegitim.net adresinden inceleyebilirsiniz.



 Hap Referanslarımız

ÜMİT ORHAN
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Koordinasyon Ofisi Koordinatörü

REHA GÜR
Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı

Hap Eğitim’i bilgi açığını hızlı 
kapatmak isteyen tüm kişi ve 
kurumlara öneririz.

“Trabzon’daki ihracatçı KOBİ’lerimiz 
internet üzerinden yabancı 
pazarların nasıl araştırılacağını, 
yeni müşterilerin nasıl bulunacağını 
HAP eğitim sayesinde, uygulamalı 
çalışmalar eşliğinde öğrendi. Farklı 
bir eğitimdi.” 



EVEET GELDİK BUSINESS 
TO BUSINESS OLAYINA. 
BURADA NELER VAR? 

Doğrusunu isterseniz, B2B yani business 
to business danışmanlık  işleri yapıyoruz, 
çok da iyi oluyor ama tüm bu yaptıklarımızı 
bir cümlede anlatamıyoruz. Yapması 
kolay, sonuçları kazançlı fakat buradan 
kısaca anlatması biraz zor. Çünkü mevzu 
şirketinizin yapısına göre değişiklik 
gösteriyor. Yine de biz bir deneyelim. 

Huni tekniği dediğimiz bir sistemimiz 
var. Kar getirme olasılığı yüksek olan, 
potansiyel müşterileri sizin için bu 
yöntemle buluyoruz. Ve bu müşteriler 
ile kuracağınız iletişim stratejisi ve kanal 
geliştirme faaliyetlerini birlikte planlıyoruz.

Ayrıntılı Bilgi İçin Qr Kodu

Cep Telefonunuza Okutun

HUNİYLE Mİ? 

Evet huniyle. Huni yerine ingilizcesi 
“funnel”i kullanmak daha havalı olabilir; 
mesela sitemizde hep B2B funnels olarak 
geçiyor bu mevzu ama madem burada 
baştan bir huni dedik, artık oradan devam 
edelim. Piyasadaki müşteri potansiyelinizi 
huni modeli içerisinde eleye eleye sizin 
için en değerli olan şirketleri tespit 
ediyoruz. Zamandan ve paradan büyük bir 
tasarruf sağlıyor ve boşu boşuna uygun 
olmayan müşterilerle uğraşmak zorunda 
kalmıyorsunuz. Sonra da bu müşterilere 
dönük ilişki geliştirme ve satış stratejilerini 
birlikte yapılandırıyoruz.  

BU MU? BU KADAR MI? 

Hayır, mesela Brand Hit diye bir 
hizmetimiz var.

BURADA ARAYA 
GİREYİM, ÇOK UZUN 
OKUYAMAYACAĞIM. 
HİT DERKEN, ON İKİDEN 
VURMA GİBİ Mİ? KISA 
ALSAM İZAHATI… 

Malum, ortada gezinen bir çok potansiyel 
müşteriniz var ama sizden ve ürününüzü 
nasıl kullanabileceğinden pek bir 
haberleri yok. Olsa, onlar da siz de çok 
sevineceksiniz.  Peki müşterilerinizle 
buluşmanız için en etkili, en on ikiden 
vuran, yani en “hit” diyebileceğimiz 
yöntem nedir? Bire bir buluşmak, 
farkınızı doğrudan aktarmak, el sıkışmak, 
karşınızdakinin gözlerinin içine bakıp, 
anlamlı bir sohbete dalmak ve en önemlisi 
onlarla aranızda özel bir ilişki geliştirmek, 
değil mi?– evet hala müşteriden 
bahsediyoruz –

İşte Brand Hit etkinlikleri bunları sağlar, 
müşterilere ürünlerinizin kullanım alanlarını 
öğretir, markanıza olan inancı pekiştirir ve 
size yeni portföyler kazandırır. 



TURNE Mİ? GÜZELMİŞ… 
BİZİ DE GÖTÜRÜYORLAR 
MI YANLARINDA?

Götürmeseler daha iyi. Yani gidin tabii 
ama burada amaç biraz dolaylı olarak sizin 
ürününüzü gündeme getirmek. İlgi çekici 
bir tema etrafında toplanan potansiyel 
müşterileriniz, bu vesileyle ürününüzün 
kullanım alanlarını ve farklı özelliklerini de 
öğrenmiş olsunlar istiyoruz. Böylece iten 
değil çeken pazarlama faaliyeti yürütmüş 

olun istiyoruz. Yerel bağlantılarımız da 
çok sağlam, onu da belirtelim. Ticaret 
odaları, birlikler, dernekler… Hangi illere 
gidilecekse, hemen kendileri ile bağlantıya 
geçiyor, planlamaları yapıyoruz.

Örneğin tipik bir turne günü şöyle geçiyor: 
Konuşmacımız sırayla ilgili illere intikal 
eder, görsel malzemelerin kurulumunu 
gerçekleştirir, eğitimi verir, markanıza ait 
numuneleri dağıtır, müşteri deneyimini 
ölçer, kullanıcı datalarını toplar ve 
değerlendirme faaliyetini gerçekleştirir. 

Her seminer sonrası tüm bilgileri, dataları, 
fotoğrafları ve sonuçları markanıza 
detaylıca raporlarız.

Elbette bu işin tüm aşamaları bizde. 
Ön görüşmenin yapılması, seminer 
programının geliştirilmesi, projenin adı, 
web sitesi, logosu, akışı ve daha neler 
neler...Kısacası programın her şeyi ile 
ilgileniyoruz. Size sadece yeni ve en doğru 
müşterilerinizle kahve içip, işinizi bağlamak 
kalıyor. 

ANLATIM YİNE BİRAZ 
UZUN MU OLDU?

Aslında bir örnekle anlatmak istiyorduk 
ama onu da artık uygun olduğunuzda yüz 
yüze anlatırız. Çünkü bu konuda çok güzel 
tecrübelerimiz var. Sarpaş Danışmanlık 
A.Ş’den birine rastlarsanız, “Brand Hit 
örneği” deyin, hemen size anlatsın. Kesin 
hoşunuza gidecek.

BAŞKA? BAŞKA? MESELA BEN DIŞ TİCARET YAPIYORUM.
BANA BİR ŞEYLER VAR MI?

Olmaz mı? Profesyonel e-ihracat danışmanlığı veriyoruz. Çünkü eğitimden sağlığa, 
tarımdan inşaata, makinadan tekstile, mobilyadan otomotive kadar bütün sektörler 
artık dijital uygulamalarla buluşuyor. Özellikle dış ticarette yaptığınız işin başına “e” 
eklemiyorsanız, maliyetlerinizi düşürmüyorsunuz demektir.

HALA TAM ANLAMADIM
BRAND HİT’İN NE OLDUĞUNU?

Brand Hit aslında bir seminer dizisi. Siz değil, bizden 
başka bir uzman konuşmacı, iliginç bir tema çerçevesinde 
çeşitli şehirlerde seminer turnesine çıkıyor.

Bu yeni ekonomik düzenin, yani dijital ekonominin kazanç potansiyeli de 
çok yüksek. Biz de boş durmadık, çalıştık, modeller hazırladık. İstediğiniz an 
devreye giriyoruz ve şirketinizin ihracat işlemlerini operasyondan pazarlamaya 
kadar bu yeni dünya düzenine uygun hale getiriyoruz.  

İşte burada 6 adımdan oluşan bir sistematiği uyguluyoruz. 

1) Ekip Kurulumu/Oryantasonu
2) Pazar Araştırması
3) Marka Konumlandırma
4) Kurumsal Tanıtım Sistemi
5) Dijital Sistem Altyapısı
6) Müşteri Teması

Bu altı adımın akabinde de profesyonel e-dış ticaret koçluğumuz tüm yurt dışı 
yazışmalarınız süresince devam ediyor.



KONUŞMA YAPIYOR 
MUSUNUZ, KONUŞMA?

Yapıyoruz. Güzel de konuşuyoruz 
işin aslı. Kick-off toplantılarınız, 
bayii buluşmalarınız, yıl sonu 
etkinlikleriniz ve kurumsal 
organizasyonlarınızda sizi yalnız 
bırakmıyor, heyecanınıza heyecan 
katıyoruz. 

NASIL PLANLAMA YAPILIYOR?

Konuşma alanındaki çalışmalarımız 
dünyanın önde gelen konuşmacı 
ajanslarından CSA (Celebrity 
Speakers Association) tarafından 
yönetiliyor. Talebinizi onlara iletir ve 
bizden de bir selam söylerseniz size 
sıkı bir programla geri dönerler. 



 SUNUM TARZINIZ NASIL PEKİ?

Heyecan, enerji, mizah, ilham ve motivasyon Berke Sarpaş’ın hemen her konuşmasına 
damgasını vurur. Tecrübe ve görüşlerini dinleyicilere aktarırken kendi hayatındaki gerçek 
hikayelerden, örnek vakalardan, canlı uygulamalardan, farklı yöntem ve stratejilerden yararlanan 
Sarpaş, konuları farklı disiplinlerdeki gelişmeler ile harmanlayarak aktarır. 

NASIL BİR KATKISI OLABİLİR BERKE SARPAŞ’IN ETKİNLİĞİMİZE?

Dünyanın ilk disiplinlerarası girişimcilik programlarından birisi olarak kabul gören Girişim 
Savaşçısı’nın yaratıcısı Berke Sarpaş, gerçek girişimcilik perspektifi, kurum içi girişimcilik davranışları 
ve bileşenleri hakkında; azim, cesaret, vizyoner bakış ve değerler üzerine ilham verici aktarımlar 
yapıyor. Bunun yanısıra uzmanı olduğu B2B pazarlama, e-dış ticaret ve e-ticaret dallarındaki 
birikimlerini uygulamalar ve örnek yaklaşımlar üzerinden kurumlarla paylaşıyor. Berke’nin konuşması 
size ilham verebilir ve farklı fikirlerin zihninizde tetiklenmesine katkıda bulunabilir.

HANGİ KONULARDA KONUŞMA YAPIYORSUNUZ?

Başlıklarımız keyifli. Sizin için şöyle toparlayalım;

*Dünyayı Değiştirme Gücü: Girişim Savaşçılığı Perspektifi 
*Başarı Alışkanlığı Edinme: Sürekli Değiş ve Asla Vazgeçme 
*Hayaline Odaklan, Güçlü Yönünden Yararlan! 
*B2B Pazarlamada Yenilikçi Yaklaşımlar
*E-Dış Ticaret Uygulamaları
*E-Ticarette Sonuç Getiren Stratejiler 

Kendisinin girişimcilik alanındaki 
bir konuşmasını dinleme 
fırsatım olmuştu. Berke, anlatım 
becerisindeki akıcılık sayesinde 
dinleyicilerin ilgisini sürekli 
canlı tutabiliyor. Edindiği kişisel 
tecrübeleri anlatımına katarak 
cesaretlendirici ve ufuk açıcı bir 
yaklaşım sergiliyor. Görsel olarak 
çok başarılı olan sunumunu hiç 
sıkmadan ama konunun tüm 
ayrıntılarını da kapsayacak bir 
şekilde eğlenceli, şaşırtıcı bir şekilde 
kendine özgü tarzı ile anlatıyor.

SANEM OKTAR
KAGİDER Başkanı

Hitap ettiği kitleyi motive 
ederek canlı tutan, yenilikçi 
bakış açısını e-ticaret ile B2B 
ticaret alanlarındaki uzmanlığı 
ve kendi pazar deneyimleri 
ile harmanlayarak paylaşan 
Berke Sarpaş, konuşmalarını 
alışılagelmiş normlardan çıkartarak 
fark yaratmakta ve konuları 
dinleyiciler için büyük bir keyife 
dönüştürmektedir.

EBRU CUMA
Kompass Türkiye Satış Müdürü

Kendisinin dijital ticaretle ilgili 
hikayeler ve anektodlarla bezenmiş 
çok keyifli bir konuşmasını 
dinlemiştim. Berke  eğlenceli ve 
rahat bir hitabet yeteneğine sahip 
başarılı bir konuşmacı.

UFUK TARHAN
Futürist
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DİDEM TANER
CRIF Türkiye Genel MüdürüAHMET SÜMER

Tosçelik A.Ş. Satış Direktörü

B2B pazarlama alanında yenilikçi 
yöntemler kullanarak güvenilir, 
hızlı ve kapsamlı çalışmalar 
yürüten B2Bdirect’i ilgilenen tüm 
kuruluşlara tavsiye ederiz.

B2B pazarlamada Sarpaş 
çözümleri dikkat çekici.



Esas mesele kırılamaz olman değil. Çünkü 
hepimizin limitlerinin bir sonu var. Asıl mesele 
yapabileceğin kadarını yaptığına emin olabilmen. 
Çünkü gerçek israf olabileceğin ile olduğun 
arasındaki farktır!

Rutin düşmanınız, kaos dostunuz olsun. 
Hayatınızı gerçekten yaşayın. Çünkü hayat 
cesaretle deneyimleyince güzel.

Pratik et, uygula, deneyimle ve değiş.

Acı düşünceyle ilgili bir kavramdır, bir 
alternatiftir, bir potansiyeldir, bir tür algıdır, 
düşünce stilidir, bir tür bahanedir ve gerçekte 
sadece olaylar vardır, acılar yoktur… Üzerine 
düşünmezsen eğer, canın da yanmaz..

Girişim Savaşçıları ekip hayatını sonuna kadar 
yaşar, duygularını yönetir, düşüncelerini kontrol 
eder, her koşulda sorumluluğunu üstlenir, acıya 
ve baskıya tahammül eder, ya sonuç alır, ya da 
yolunda ölür. Ancak asla vazgeçmezler, asla…

Bir şeyi imkansız olarak görmenin tek sebebi, 
çözümü kendi bilgi, beceri ve kaynaklarında arıyor 
olman. Dünya büyük, kendinle yetinme.



SARPAŞ DANIŞMANLIK A.Ş

Akasya Plaza, Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No:25/A - A1 Kule
Kat:26 D:150, 34660 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (0216) 970 17 70
Fax: +90 (850) 220 04 51
E-Posta: bilgi@sarpas.com.tr
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