
SIKÇA SORULAN SORULAR 
Atölye Onur Yanık tarafından mı gerçekleştiriyor? 
Evet. Eğitim Onur Yanık tarafından veriliyor.  

Kaç kişi katılıyor? 
20 kişinin üzerinde katılımcı kabul edilmiyor. Eğitimde katılımcıların 
hikayeleri ve beklentileri birebir dinleniyor. Ayrıca interaktif bir şekilde 
ilerliyor. Bu nedenle 20 kişi dengesi korunuyor.  

Ne kadar sürüyor? 
Saat 10:00'da başlıyor, 14:00'te bitiyor. Eğitim süresince 3 kez 10'ar 
dakikalık aralar veriliyor.  

Nerede gerçekleşiyor? 
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde, Richmond İstanbul Otel'de. 
Oldukça merkezi, ulaşımı kolay.  

Hem kahvaltı saatine hem de öğle yemeğine denk geliyor.  
Ne yapacağız? 
Atölye boyunca oldukça geniş bir kahvaltı-meyve-atıştırmalık büfesi 
mevcut. Ayrıca sınırsız kahve ve çay. Toplantı salonunun kendi terası 
var. İçmeseniz daha iyi ancak sigara molaları için dışarıya çıkmanıza 
da gerek yok.  

Benim bir işletmem var. İçerik bana uyar mı? 
Elbette. Kurumunuzun başarısı ile kanaat önderi ve kurucu olarak 
sizin kendinizi nasıl markaladığınız doğru orantılı. Atölyenin ilk 
kısmında marka anlatılıyor. İşletmeniz için doğrudan 
kullanabileceğiniz bilgiler sunuluyor.  

Bedeli şirketime faturalayabilir miyim? 
İsteğinize göre şahsınıza ya da kurumunuza faturalanıyor. 750 TL 
katılım bedeline %18 KDV dahil. Bize bilgilerinizi iletmeniz yeterli.  
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Eğitim bedelini ödedim, acil bir işim çıktı ve katılamadım.  
Ne olacak? 
Sorun yok. Bize geçerli mazeretinizi iletin. Bu atölyede mesele 
sizsiniz. Sizden ve kendinize yaptığınız yatırımdan daha değerli bir 
şey yok. Hakkınızı koruyoruz, sizi bir sonraki atölyeye dahil ediyoruz.  

Atölye bitince ben marka mı olacağım? 
Hem evet hem hayır. Kişisel markalama konusunda, Türkiye'de bilgi 
sahibi 10.000'de 1'den biri olacaksınız. Sizi marka olmaya götüren 
tüm adımları alacaksınız. Ancak aksiyona geçip, öğrendiklerinizi 
uygulamanız gerekecek. Bir not... Bizim atölye-eğitim-paylaşım 
anlayışımız salondan ayrıldıktan sonra bitmiyor.  

Hikayenizin gidişatını duymak, varsa eğitimle ilgili geri bildirimlerinizi 
almak, olursa sorularınızı yanıtlamak için her daim buradayız. Atölye 
sonrası sizi uygulamaya teşvik edeceğiz. İlham verici önerilerle 
desteklemeyi sürdüreceğiz.  

Bu eğitimi bugüne kadar kimler aldı? 
Atölye kurumlarla başladı. Onur Yanık, Türkiye'nin en büyük 500 
sanayi kuruluşunun pek çoğuna eğitim veriyor. Kişisel markalaşmayı 
anlatıyor-öğretiyor.  

Bireysel bazdaki katılımcılarımız ise... Beyaz Yakalılar, Girişimciler, 
Küçük ve Orta Ölçekli Şirket Sahipleri, Doktorlar, Avukatlar, 
Diyetisyenler, Mimarlar, Serbest Meslek Sahipleri, Freelance 
Çalışanlar ve Danışmanlar'dan oluşuyor.  

Eğitime katılmak için markayla ilgili temel bilgi sahibi olmam 
gerekir mi? Belli bir bilgi-birikim koşulu var mı? 
Hayır yok. Türkiye'de marka bilinmiyor. Hatta yanlış biliniyor. Merak, 
ilgi ve öğrenme isteği bizim için yeterli.  

Atölyeye yanımda ne getirmeliyim? 
Hiçbir şey. Not tutmanız için size özel bir kılavuz veriyoruz. Sunumun 
tamamını atölye sonrası paylaşıyoruz. Kılavuzda ayrıca eğitim sonrası 
takip edeceğiniz uygulama adımları ve aksiyonlar da mevcut. 
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