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E!itmen: Azra Betül Erdo!du |  Süre: 1,5-3 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-50 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

Beynimizin kullanım kılavuzu ile gelmeyen ola!anüstü bazı yetenekleri var. Merak ve ö!renmek bunların 
en önemlilerinden. Ki"isel olarak geli"imimizin temeli ö!renmeye dayanır. Merak ise ö!renmeyi ve 
geli"imi sürekli kılar, zenginle"tirir.

Yıllarca uymak durumunda oldu!umuz birtakım sistemler, dünyaya ilk adım attı!ımız yıllarda do!alında 
yapabildi!imiz, kendi kendimize ö!renebilme ve merak ile sorgulama yeteneklerimizi köreltmi"tir.

Bu e!itim, hem kendini bireysel olarak geli"tirmek hem de bu konuda profesyonel çalı"malar yürütmek 
isteyen katılımcılara ö!renme konusunda kapsamlı bilgiler sunacak, ö!renme yetene!ini hızlı ve bilinçli 
yollarla tekrar canlandırmanın yollarını aktaracaktır.

Hedef Kitle
E!itime katılım için herhangi bir sınırlama yoktur.

Kazanımlar
Ö!renmeyi ö!renme ve merak üzerine birçok püf noktasını ele alaca!ımız bu e!itimde, a"a!ıdaki 
konuları ö!reneceksiniz:

- Beynin iki farklı ö!renme modu, nasıl kullanıldı!ı ve bilgiyi nasıl kapsadı!ı,
- Ö!renmenin ve dü"ünmenin çe"itli temel yöntemleri ve bu yöntemlerin ö!renme kabiliyetini nasıl 
geli"tirdi!i,
- Erteleme ve öteleme mücadelesinde yardımcı olacak bazı araçlar,
- Ö!renme ve yetenek ili"kisi,
- Ö!renme motivasyonu ve artırma yöntemleri,
- Merak kavramı ve hayatımıza kattı!ı de!er,
- Merakın önündeki engeller,
- Merak ve ö!renme ili"kisi,
- Merak duygusunu canlandırıcı ipuçları.

Ö!renmeyi Ö!renmek



E!itmen: Merve Aydıner |  Süre: 3 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-50 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

Rekabetin mihenk ta"ı olarak görülmeye ba"landı!ı tasarım dünyasında fikirler daha ortaya çıkamadan 
eskiyor. Bilginin çok hızlı aktı!ı ve aktarıldı!ı, tasarımda beklentilerin ki"isel tatmin dı"ında katkı, 
zararsızlık ve sorumluluk üzerine kurulmaya ba"landı!ı bir dünyada ya"ıyoruz. Böyle bir yı!ın içerisinde, 
gerçek bir ilhama ula"mak ve bu ilhamı benzersiz bir ürün olarak sunabilmek mümkün mü?

Bu sorunun cevabı, tasarımın 0 noktası olarak kabul edilen tasarımsal ara"tırmada saklı. Her bir fikrin 
yola çıkmaya de!er olup olmadı!ının sorgulanması, ara"tırmanın derinle"tirilmesi ve geni"letilmesi, 
nokta atı"ı ara"tırma, benzersiz ürüne ula"mak için neler yapılması gerekti!i gibi sorulara odaklanan 
e!itim, tasarım ekiplerinin en büyük handikabı olan sürekli yeni fikir üretme durumunun nasıl verimlilikle 
çözülebilece!ine odaklanarak tasarımda ara"tırma metodolojisi üzerinde duruyor.

Hedef Kitle
Bu e!itim; moda ve tekstil tasarımı, ürün tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı ba"ta olmak üzere ürün ile 
yakından uzaktan ili"kisi olan, tasarım kaygısı güderek konsept ve ürün ortaya koyan her kurum, kurulu" 
ve stüdyo için uygundur. 

E!itimde en net fayda, tasarım departmanları ve tasarım ekiplerinin katılımı ile sa!lanacaktır.

Kazanımlar
E!itim sonunda tasarımcılar, bilgi ve fikir kaynaklarına eri"ilmesinin ve ar"ivlenmesinin yöntemlerini 
ö!renmelerinin yanı sıra "u becerilere sahip olacaklar:

- Konsept ve hikaye geli"tirmede verimlilik kazanılması,
- Güncel tasarım trendlerinin yakalanması ve trend belirleyicilik,
- Kendi ilgi alanlarını ke"federken ba"ka alanlara açık olmanın faydalarının kavranması,
- Ara"tırmada zaman tasarrufunun sa!lanması,
- Ara"tırmada ürün için gerekli nokta atı"ının daha kolay yapılabilmesi,
- Geni" açılı ve kapsamlı ara"tırmanın içerikleri üzerinde durulması sonucu, yeni ve özgün fikirlerin 
ortaya çıkmasında kolaylık sa!lanabilmesi,
- Ara"tırmanın tasarımda yeni fikir olu"turmadaki en önemli kavram oldu!unun farkına varılması,
- Yaratıcı konsept geli"tirme ve sunma konusunda ara"tırmanın perspektifi olabildi!ince geni" tutmanın 
en önemli yolu oldu!unun farkına varılması,
- Ölü fikirlerin önceden tespit edilebilmesi,
- Görsel referansların sunum için nitelikli seçilmesi sonucu, hikayesel konseptin geli"tirilmesinde etkin 
yol izlenmesi.

Design 101: Tasarımsal Ara"tırmaya Giri"



E!itmen: Da!han Dönmez |  Süre: 4 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-50 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

Liderlik üzerine çokça yazıldı, çokça konu"uldu. Bu zamana dek yapılan tanımlamalardan çok farklı 
olarak, edebiyat tarihindeki beyaz yakalı roman karakterlerini anlamak ve liderlik yöntemleri bakımından 
vaka çalı"malarında kullanmak ilk kez bu e!itimin konusu olacak.

E!itimde, dünyayı anlamlandıran, bütüncül bakan, öncü ve etkili liderler/yöneticiler olmak için gerekli, 
beceri, bilgi, tutum ve inovatif bakı" açısı aktarımı amaçlanmaktadır.

Ya"am dengesi nedir?
Durumsal liderlik metodu
Yönetici, neleri yönetir?
Kaç tip lider vardır?
Kürk Mantolu Madonna’daki Raif’in mutsuzlu!u
#lk Beyaz Yakalı Romanı: Kâtip Bartleby
Vaka Çalı"maları: Raif ve Bartleby nasıl yönetilir?
Gelece!in liderleri nasıl olacak?

Hedef Kitle
Yönetici adayları, yöneticiler, insan kaynakları çalı"anları ve e!itim departmanı çalı"anlarına yöneliktir.

Kazanımlar
Bilir: Liderli!in esnek/uyum sa!layan dü"ünce yöntemi ve entelektüel sermaye ile paralel oldu!unu bilir.

Anlar: Ça!ın gereklerini önceden sezebilmenin ve genel kabullerin dı"ındaki sorgulayıcı bakı"ın ve bu 
bakı" do!rultusunda yönetmenin önemini anlar.

Yapar: Yeniliklere açık olmanın ötesinde yeniliklere öncü olur. Disiplinlerarası bilgiyi, i" hayatındaki 
hedeflerine ula"mada uygular. #novatif çalı"ma yöntemine liderlik eder.

Roman Karakterleriyle Liderli!i Anlamak



E!itmen: Merve Tarhan |  Süre: 2 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-50 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

Hepimiz gün içerisinde çe"itli duygular hissederiz. Bunlardan bazıları olumlu duygular iken, bazıları 
olumsuz olabilir. Daha çok erken ya"larda, bu duygularla nasıl ba" edebilece!imizi ö!renmeye çalı"ırız. 
Bu noktada sa!lıklı olan ya da olmayan bazı ba"a çıkma stratejileri geli"tiririz. Kimileri duygularını 
kolayca yönetebilirken, kimileri bu konuda çok zorlanabilir. Bu alanda, Marsha Linehan tarafından 
geli"tirilen "Diyalektik Davranı" Terapisi" çok önemli katkılar sa!lamaktadır. Ba"langıçta duygularını 
düzenlemekte zorlanan, ciddi öfke kontrol sorunları ya"ayan, kendine ve çevresine zarar veren ki"iler 
için geli"tirilmi" bir model olan diyalektik davranı" terapisi, zamanla günlük ya"amdaki ve i" ya"amındaki 
ileti"im pratikleri içerisinde de kullanılmaya ba"lanmı"tır.

Bu e!itimde duygularımızı daha iyi tanımak, zorlayıcı duygularla ba"a çıkmak, sa!lıklı ba"a çıkma 
stratejileri geli"tirmek ve bunları ileti"imde etkin bir "ekilde kullanabilmek üzerine çalı"aca!ız. Diyalektik 
Davranı" Terapisi’nin "Beceri E!itimleri" de bize do!ru teknikleri ö!renme noktasında yardımcı olacak.

Hedef Kitle
Kendini ve duygularını tanımak, duygularını daha etkin ifade edebilmek, i" ya"amında motivasyonunu 
artırmak isteyen her kurum çalı"anı için uygundur.

Kazanımlar
- Duygularını daha iyi tanımayı ö!renecekler,
- Diyalektik davranı" terapisinin duygu regülasyonu (kontrolü) ile ilgili stratejilerini ö!renecekler,
- Öfke kontrolü ile ilgili bir bakı" açısı kazanacak ve uygulama yapabilecekler,
- #" yerinde daha motive çalı"abilecekler,
- Etkin ileti"im kurabilecekleri araçlar edinecekler.

#leti"im ve Olumsuz Duygularla Ba"a Çıkma



E!itmen: Azra Betül Erdo!du |  Süre: 1,5-3 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-30 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

#novatif fikir, ‘herhangi bir sorunu çözmek için ortaya konulan yenilikçi fikirler’ olarak tanımlanıyor. 
#novatif bir fikir geli"tirmek için bu konuda bilinçli bir çalı"ma süreci uygulanmalı ve ihtiyaç duyulan 
yenili!in ortaya çıkarılması için disiplinli bir çalı"ma yapılmalıdır. Yaratıcılık yetene!i ise ki"inin kendi iste!i 
do!rultusunda geli"tirilebilecek bir kabiliyettir.

Bu e!itimde, bunca zamandır konu"tu!umuz ‘yenilik’ ve ‘yenilenme’ anlamlarına gelen inovasyona dair 
fikirlerin nasıl üretildi!i, inovasyonun önemi, dünyadan farklı inovasyon örnekleri, yaratıcı dü"ünme 
teknikleri üzerine konu"up tartı"ılacak; yenilikçi fikirler üretme üzerine pratikler yapılacak.

Hedef Kitle
E!itime katılım için herhangi bir sınırlama yoktur.

Kazanımlar
- #novasyonun bugünkü önemi ve dünyadan farklı inovasyon örnekleri ke"fedilecek,
- #novatif dü"üncenin temeli, dü"ünme tuzakları ve varsayımlar üzerine çalı"ılacak,
- #htiyacı net anlama ve ihtiyaca yönelik inovatif çözümler üretme üzerine çalı"malar yapılacak,
- Bazı yöntem ve teknikler kullanılarak yenilikçi fikirler üretme üzerine pratikler yapılacak,
- Yaratıcılı!ı geli"tirici ipuçları üzerinde durulacak.

*E!itim, katılımcıların aktif bir biçimde dahil oldukları interaktif yöntemlerle uygulanmaktadır. 

#novatif Fikir Geli"tirme



E!itmen: Azra Betül Erdo!du |  Süre: 1,5-3 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-30 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

Tasarım, ki"isel tercihler veya desteklenmemi" dü"üncelerle ilgili bir "ey de!il; kar"ımıza çıkan engelleri 
ve bizi zorlayan ko"ulları yaratıcı biçimde nasıl çözdü!ümüzle ilgilidir. Bu yöntem, kavrayı"ın ilk 
a"amasında anında görünür olmayan alternatif stratejileri ve çözümleri belirlemeye, varsayımlarla 
mücadele etme ve zorlukları yeniden tanımlamaya yardımcı olan iteratif bir süreçtir.

Tasarım bakı" açısının merkezde oldu!u bir dü"ünme yöntemi aynı zamanda, zorluklar kar"ısında çözüm 
odaklı bir yakla"ım sunar. Birlikte deneyimleyece!imiz bu yeni bakı" açısı, dünya olarak ihtiyacımız olan 
"tüketim"den "üretim"e geçi"i en sürdürebilir haliyle sa!lamanıza ve en do!ru soruları 
sordurarak ileriye dönük bir duru" güçlendirmenize olanak sa!layacaktır.

Hedef Kitle
E!itime katılım için herhangi bir sınırlama yoktur.

Kazanımlar
Oda!ında insanın oldu!u sorunları bir tasarımcı gibi ele almayı deneyimleyece!iniz bu e!itimde, a"a!ıdaki 
yöntemleri ke"fedeceksiniz: 

- Hayatınızda kar"ıla"tı!ınız zorluklara yaratıcı çözümler üretme,
- Çözüm odaklılı!a dair adımlar ve pratik yöntemler,
- Yenilikçi modeller tasarlamanın temel yöntemleri,
- Derin anlama ve do!ru soruları sorabilme,
- Geri bildirim alma ve üzerine yeniden in"a edebilme,
- #çinizdeki tasarımcıyla tanı"ma.

Hepimiz Birer Tasarımcıyız



#lk defa 2010 yılında duydu!umuz Growth Hacking; bir i" modelinin pazara çıkmadan do!ru ve verimli 
analizlerle, en kısa sürede sınırlı kaynaklarla kullanıcıya ula"arak, en yüksek performansı vermesi 
demektir. Sean Ellis tarafından ortaya atılan bu strateji yöntemini uygulayanlara ise Growth Hacker 
denilmektedir. E!itimin amacı, katılımcıların Growth Hacking sürecini anlayarak, kendi i" hayatlarında 
uygulamalarını sa!lamaktadır. 

E!itim, dijital pazarlama sonuçlarını iyile"tirmek için veriye dayalı ve uyarlanabilir Growth Hacking 
kültürünü entegre etmeyi amaçlamaktadır. Google Analytics aracılı!ıyla trafik ve ürün kullanım 
verilerini takip ederek analiz ve sonuçlar elde etmeyi ö!retmektedir. AARRR huni tasarımının ve 
kullanıcı ba"ına LTV/CAC'yi hesaplamanın öneminin farkındalı!ını yaratarak katılımcıların Growth 
Hacking sürecini kendileri tasarlaması hedeflemektedir. Dünyadan ilham verici örneklerle, katılımcıların 
vizyonunu geni"leterek daha iyi dönü"üm oranlarını elde etmenin önemli noktaları ele alınmaktadır.

Hedef Kitle
- Dijital ürün yöneticileri
- Dijital pazarlamacılar
- Performans pazarlamacılar
- #" geli"tirme uzmanları ve yöneticileri

Kazanımlar
Katılımcılar, e!itim süresince a"a!ıdaki soruların yanıtlarını bulacaklardır:

- Growth Hacking nedir?
- Growth Hacking ve marketing arasında ne fark vardır?
- Growth Hacker olmak için gerekli yetkinlikler ve beceriler nelerdir?
- Growth Hacking stratejisine ba"lamadan önce yapılması gerekenler nelerdir?
- Takip edilmesi gereken en temel metrikler nelerdir? (Chrun, MRR, ARPU, LTV, CAC)
- Pirate Metric (AARRR) ne demek ve neden bu çerçeveyi kullanmayı tercih ediyoruz? 
- G.R.O.W.S. süreci nedir, nasıl tasarlanmalıdır? 
- North Star KPI kavramı ne demek?
- A/B testlerinin önemi ve çe"itleri nelerdir?
- Dünyadan en iyi Growth Hacking örnekleri nelerdir?

Growth Hacking ve Marketing

E!itmen: Asya Naz Konukseven |  Süre: 3-5 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-50 Ki"i  |  Türü: Online/Offline



E!itmen: Merve Aydıner |  Süre: 3 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-80 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

Markette ürünler iki kategoriye ayrılır; tasarım de!eri olanlar ve pazar ürünleri… Rakiplerden olması 
gerekti!inden daha fazla ilham almak; hem kısa hem uzun vadede markanın imajını kötü yönde etkiler. 
Peki bir ürüne tasarım de!eri nasıl eklenir? Bir ürünü tasarım olarak etiketlemek için sadece iki çizgi ve 
ilave bir element yeterli midir?

“Design Development” olarak isimlendirilen, ürünün hamurunu olu"turan geli"tirme fazı do!ru 
sürdürüldü!ünde bir ürünü di!er tüm rakip ürünlerden ayırabilir. Geli"tirme fazı neden önemlidir ve 
ürünü nasıl özel kılar, farklıla"tırma hangi noktada devreye girer, nasıl rakiplerden daha yüksek tasarım 
de!erli ürünler olu"turabiliriz; gibi sorulara odaklanan e!itim, tasarımda ürün olu"turma ve geli"tirmede 
ara"tırma ve konseptin yanı sıra, ürünü özelle"tirecek ve farklıla"tıracak; tasarım de!erini yükseltecek 
süreç ve bu sürecin nasıl i"lemesi gerekti!i üzerinde duruyor.

Hedef Kitle
Bu e!itim; moda ve tekstil tasarımı, ürün tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı ba"ta olmak üzere ürün ile 
yakından uzaktan ili"kisi olan, tasarım kaygısı güderek konsept ve ürün ortaya koyan her kurum, kurulu" 
ve stüdyo için uygundur. 

E!itimde en net fayda, tasarım departmanları ve tasarım ekiplerinin katılımı ile sa!lanacaktır.

Kazanımlar
E!itim sonunda tasarımcılar ve tasarım ekipleri yenilikçi ürünlerin nasıl olu"turuldu!una, ürün 
arkasındaki hikayenin önemine, bir ürünü nerede zenginle"tirmek nerede sadele"tirmek gerekti!ine ve 
tasarım geli"tirme fazına hakim olmanın yanı sıra;

- Markayla birebir özde"le"tirilecek ürünlerin tasarlanması,
- Marka çizgi ve esteti!inin önemi,
- Her detayın tasarımda katma de!ere nasıl dönü"türüldü!ü,
- Tasarımda gerekli olan ve olmayan detayların irdelenmesi,
- Ürünlerin rakiplerden farklıla"tırılması,
- Tasarım ile pazar liderli!inin önemi ve markanın inovasyon potansiyelinin güncel tutulması,
- Özelle"tirilen ürünlerle marka de!erinin yükseltilmesi ve ni" marka olabilmenin önemi,
- Tasarımla pazarı yönlendirme potansiyeline eri"me,

gibi konularla ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Yenilikçi Ürünler: Tasarımda Nasıl Geli"tiririz?



E!itmen: Da!han Dönmez |  Süre: 4 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-50 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

#nsanlık, disiplinlerarası etkile"imin bu denli üst düzeyde hissedildi!i ba"ka bir ça! ya"amamı"tı. 
Antroposen Ça!ı adı verilen bu zaman diliminde, yalnızca piyasaları ya da ekonomiyi yorumlamak 
yetersiz kalıyor. Dünyayı anlamak için, sosyolojinin de edebiyatın da yardımına ihtiyacımız var. Hem de 
hiç olmadı!ı kadar!

E!itimde dünyayı anlamlandıran, bütüncül bakan, öncü ve etkili bir profesyonel olmak için gerekli, 
beceri, bilgi, tutum ve inovatif bakı" açısı aktarımı amaçlanmaktadır.

Bir Afrikalı’nın hikâyesi, inovatif dü"ünce nedir?
Dostoyevski’nin ça!ına ho" bulduk!
#" hayatının formülü: Ben bir tipim!
Ürün de!eri, gösterge de!eri nedir?
Bitik ürün mü, mitik ürün mü?
#ç/dı" mü"teri ve mü"terinin tatmini
Davos’taki farklılık ve piyasalara sosyolojik bakı"

Hedef Kitle
Yönetici adayları, yöneticiler, insan kaynakları çalı"anları, e!itim departmanı çalı"anları ve tüm satı" 
personeline yöneliktir. De!i"en dünyayı anlamak isteyen tüm kurum çalı"anları da katılabilir.

Kazanımlar
Bilir: #ç ve dı" mü"terilerin beklentisini kar"ılamanın, ürününe de!er katmanın, ça!ın
gereklerine ili"kin kar"ıla"aca!ı yeniliklere uyum sa!lamanın ve bu de!i"imi yönetebilmenin metotlarını 
kavrar.

Anlar: Ça!ın gereklerini önceden sezebilmenin ve genel kabullerin dı"ındaki sorgulayıcı bakı"ın önemini 
anlar.

Yapar: Yeniliklere açık olmanın ötesinde yeniliklere öncü olur. Disiplinlerarası bilgiyi, i" hayatındaki 
hedeflerine ula"mada uygular. #novatif çalı"ma disiplinine uyum sa!lar.

#" Hayatında Dostoyevski Olmak



E!itmen: Azra Betül Erdo!du |  Süre: 12 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-20 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

Tasarım Odaklı Dü"ünme (Design Thinking); kritik i" kararlarını, süreçleri ve yakla"ımları yeniden 
tasarlamak üzere kullanıcı ihtiyaçlarından yola çıkarak kar"ıla"ılan zorlukları yaratıcı bir "ekilde çözmeyi 
sa!layan sistematik bir süreçtir.

Bu yakla"ım; inovatif ürün, hizmet, süreç ve sistemler geli"tirmek üzere tasarlanmı" olup; ihtiyaçları ve iç 
görüleri ke"fetme, problemi net bir "ekilde tanımlama, fikirleri üretme ve sentezleme, birlikte tasarım 
yapma ve karar verme, kullanıcılar ile test etme adımlarını içermektedir.

Hedef Kitle
E!itime katılım için herhangi bir sınırlama yoktur.

Kazanımlar
Bireyleri anlamayı, varsayımlara meydan okumayı, problemleri yeniden tanımayı ve yenilikçi çözümler 
yaratmayı amaçladı!ımız bu yakla"ım ile tanı"aca!ınız çalı"mamızda a"a!ıdaki konuları detaylı olarak 
ke"fediyor olacaksınız:

- Tasarım Odaklı Dü"ünce Nedir?
- Tasarım Odaklı Dü"ünce ile Ortaya Çıkan Fikirleri Süreçlerine Adapte Eden $irket Örnekleri
- Tasarım Odaklı Dü"ünce Süreci
- Tasarım Odaklı Dü"üncenin 5 Boyutu
- Tasarım Odaklı Dü"ünme Adımları ve Detayları:

• #htiyaçların Ke"fi ve Empati Kurma: #ç ve dı" mü"teri ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
• Problemin Tanımlanması: #htiyacın analizinden sonra iyile"mesi / geli"mesi / çözülmesi gereken 
problemin tanımlanması,
• Fikir Geli"tirme: Tanımlanan probleme kar"ılık gelen fikirlerin geli"tirilmesi,
• Prototipleme: Üzerinde hemfikir olunan fikrin boyutlandırılması ve prototiplenmesi,
• Test: Boyutlandırılan çözümün hedef kitle ile deneyimlenmesi ve alınan geri bildirimlerle prototip 
üzerinde iterasyon yapılması.

Tasarım Odaklı Dü"ünme (Design Thinking)



E!itmen: Bengisu Gençay |  Süre: Min. 3 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-25 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

Bu e!itimle, çalı"anlarınız do!ru içeri!i üretmeyi ya da markanız için ajanslarca üretilen içeri!in 
kullanıcıları yakalayıp yakalamayaca!ını anlayacak. Kurumsal hesaplarınızın ya da alt sayfaların nitelikli 
içeriklerle ilgi çekici hale getirilmesinin yöntemlerine hakim olacaklar. Tüm bunları yaparken e!lenceli 
uygulamalar ile yaratıcı yönleriyle yeniden ba! kuracak ve ekipçe daha çok ba!lanıp aynı dili konu"maya 
ba"layacaklar. Markanız için aradı!ınız hikayelerin aslında nerede gizlendi!ini görmeyi kavrayacaklar.

Kullanıcıların ayna nöronlarını harekete geçiren içerikler nasıl üretilir? Bir markayı temel elementlerine 
ayırıp onun amacını bulmak ne demektir? Do!ru içerik rotaları nasıl ke"fedilir? Markanın sesini bulmak 
nedir? Farklı ses tonlarında metin nasıl yazılır? Yenilikçi interaktif araçlar ve yeni platformlar nelerdir? Bu 
alanlar için nasıl içerikler üretmek gerekir? Sıfır bütçe içerik üretmenin ve içerik fikri bulmanın yollarını 
ö!renirken, iyi içeri!in temel elementlerini iyice yerine oturtan e!lenceli uygulamalar yapaca!ız.

En çok kullanılan hikayele"tirme "ablonları nelerdir? Farklı bir açıdan bakmanın yolları nelerdir? 
Goodvertising nedir? Yeni kullanıcılar ne tür hikaye kalıplarını ilgi çekici buluyor? Pazarlamada en çok 
kullanılan anlatı biçimleri hangileridir? Hikayesi ve viralitesi olan içerik nasıl üretilir? Bu soruların 
yanıtlarını verirken dünyadan, oyunun kurallarını de!i"tiren örneklere "apka çıkaraca!ız. Yapıbozumu ve 
serbest ça!rı"ım teknikleriyle hikayele"tirme uygulamaları yapaca!ız. 

Hedef Kitle
- Ajansına do!ru brief vermeyi ve gelen önerileri do!ru "ekilde de!erlendirmeyi önemseyen "irketler,
- Z ku"a!ını yakalamak isteyen markalar,
- B2C ileti"im yapma ihtiyacı olan kurumlar,
- #çerik üretmekle ya da içeri!i de!erlendirmekle yükümlü çalı"anlar,
- Yaratıcı olması ve kendini hikayele"tirerek ifade etmesi gereken departmanlar (Ar-Ge, satı", pazarlama, 
ileti"im, insan kaynakları vd.),
- Kullanıcılarıyla/mü"terileriyle duygusal ba! kurmak isteyenler.

Kazanımlar
- Yüksek etkile"im alan içerik üretmenin yolları,
- Dü"ük bütçeyle en etkili içeri!i bulmanın metotları,
- Do!ru hikayele"tirme "ablonlarını kullanma yolları,
- Yeni içerik platformlarını do!ru "ekilde kullanmak,
- Var olan platformlardaki yeni geli"melere uygun içerik fikirleri bulmak,
- Hedef kitleye göre özelle"tirilmi" içerik metni yazmak,
- Topluluk olu"turmanın temel esasları.

#çerik Pazarlama ve Hikayele"tirme



E!itmen: Hande Aydın |  Süre: 4 Saat  |  Ki"i Sayısı: 20 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

Dijital platformların sayısı, tüketicinin geçirdi!i sürenin artması, pek çok i"lemini bu platformlardan 
gerçekle"tirmesiyle birlikte dijital ayak izi çı! gibi büyüyor. Peki bu verileri nereden ve nasıl toplamak, 
nasıl okumak, analiz etmek ve yorumlamak gerekiyor? Do!ru bir strateji ve metodoloji olmadı!ında bu 
veriler tek ba"ına asla yeterli de!il, hatta sadece bazı rakam ve kelimelerden ibaret.

Tüketicinin sosyal medya platformlarında, markanızın sosyal medya hesaplarında, web sayfasında ya da 
uygulamasında aldı!ı aksiyonları ölçümleyerek, analiz ederek bunları içgörüye çevirmek mümkün. 
Özellikle sosyal medya platformlarında tüketiciye kulak verildi!inde, bu verilerin analizi sonucunda nasıl 
içgörü üretilebilece!i, bu içgörülerle yeni ürün ya da ürün geli"tirmek, içerik stratejisini iyile"tirerek 
dönü"üm oranlarını artırmak, rekabet avantajı yaratmak, do!ru ileti"im, pazarlama ve reklam stratejisini 
planlayarak kullanıcıyla ba! kurarak algı ve satı"ları yükseltmek mümkün. 

Hedef Kitle
Dijital ve yaratıcı ajanslar, içgörüye dayalı içerik stratejisiyle ba! kuran markalar ve rekabet avantajı 
yaratmak isteyen firmalar; tüketicilerinin hem kendileri hem de rakipleri için ne dü"ündü!ünü, buradan 
nasıl içgörü üreterek farklıla"arak bunu hem stratejisine hem de içerik ve pazarlama çalı"malarına 
entegre edebilece!ini merak eden tüm markaların pazarlama, e-ticaret, i" geli"tirme ekipleri.

Kazanımlar
Veri, analiz ve içgörü arasındaki ba! ve farklılık ile ba"layan e!itim, social media monitoring ve social
listening ile devam edecek. Bu sayede sosyal medya üzerinden kullanıcı payla"ımlarının hangilerini nasıl 
kullanabilece!inizi ve bunları nasıl analiz ederek markanız için stratejiniz ve hedeflerinize yönelik 
içgörüye dönü"türebilece!inizi konu"aca!ız. Özellikle pazarlama alanında farklı sektörlerde global ve 
yerli örnekleri detaylı bir "ekilde inceleyerek, content marketing alanında içgörüye dayalı, fark yaratan ve 
yaratıcı projeler olu"turmak için ihtiyacınız olan tüm donelere bu e!itim sonunda eri"mi" olacaksınız.

*Bu e!itim, Türkçe ve #ngilizce dilinde gerçekle"tirilebilir.

Insight Generation & Data-Driven Marketing



E!itmen: Merve Aydıner |  Süre: 3 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-80 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

De!i"en dünyamızda etik kavramı, copyright veya sürdürülebilirlikten öte bir kavram olarak mü"terilerin 
markayla ilgili algısını yönetmekte. Markaların belli ba"lı etik kavramlarla ili"kilerini "effaf olarak 
yansıtamadı!ında mü"terileriyle etkili ileti"im kuramamak ve ciddi satı" bedelleri ödemek zorunda 
kalmak gibi önemli sorunlarla kar"ıla"tı!ı bir dönemde, gerçekten etik kavramıyla ili"kimiz ne? Yalnızca 
rekabete dayalı bir etik algısıyla ne kadar devam edebiliriz?

Tasarımdaki yeni etik kavramı, tasarımcıların ve markaların sorumlulu!u ve bu sorumlulu!un mü"teriyle 
ili"kideki önemi, tasarlanan ürünlerin her anlamda tüm de!er kavramları üzerindeki etkileri, etik ve yeni 
nesil mü"teriler arasındaki ili"kilerin geli"tirilmesi kavramı ve daha nice soruya odaklanan e!itim; tasarım 
ekiplerinin etik konusundaki prensipleri gözden geçirebilmesine ve sorumlu tasarımlar geli"tirerek yeni 
nesil mü"terilerin vefasının kazanılmasına dair fikir çerçevesi sunar.

Hedef Kitle
Bu e!itim; moda ve tekstil tasarımı, ürün tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı ba"ta olmak üzere ürün ile 
yakından uzaktan ili"kisi olan, tasarım kaygısı güderek konsept ve ürün ortaya koyan her kurum, kurulu" 
ve stüdyo için uygundur. 

E!itimde en net fayda, tasarım departmanları ve tasarım ekiplerinin katılımı ile sa!lanacaktır.

Kazanımlar
E!itim sonunda tasarımcılar tasarladıkları ürünlerin son kullanıcıyla samimi ba!lantı kurabilmekte ne 
kadar önemli ve marka imajının iyile"tirilmesinde ne kadar etkili oldu!unun bilincine varmanın yanı sıra;

- Tasarlanan ürünlerin çevre ve kullanıcıyla birebir ili"kisinin sorgulanması, kullanıcıyla empati kurulması,
- Marka imajının tasarımla do!rudan iyile"tirilmesi,
- Son kullanıcının sorumluluk ihtiyacının kavranması ve buna yönelik ürün olu"turulması,
- Yeni nesil son kullanıcıların markayla vefa ba!ı kurabilmesi için "effaflıkla bütünle"mi" etik kavramının 
öneminin kavranması ve bu ba!lamda tasarım geli"tirilmesi,
- Etik kavramının sadece reklam olarak kalmaması ve marka ruhuna i"leyebilmesinin sa!lanması, 
dolayısıyla mü"teri kitlesine do!rudan pozitif etki sa!lanması,
- Sorumlu tasarım anlayı"ı ile mü"terinin gönlünün kazanılması ve ba!lılı!ının artırılması,

gibi konularla ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Tasarımda Yeni Etik Kavramı



E!itmen: Hande Aydın |  Süre: 5 Saat  |  Ki"i Sayısı: 20 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

Haftanın 7 günü 24 saat açık olan bir ma!azanız oldu!unu, siz uyurken bile insanların sizin ürünlerinize ve 
hizmetlerinize eri"ebilece!ini, bunlar hakkında bilgi sahibi olabilece!ini ve hatta satı" yapabilece!inizi 
dü"ünün.

Instagram; do!ru hedef kitleyi, bu kitleye eri"mek için do!ru içerik stratejisini belirledi!inizde, “ilham 
verdi!iniz” ve “bende olmalı” hissiyatını yarattı!ınızda, hedef kitleniz üzerinde ba! kurabildi!inizde, bunu 
do!ru reklam stratejisiyle de destekledi!inizde sürdürülebilir ivmeli bir büyüme yakalayabildi!iniz bir 
platform.

Do!ru stratejileri adım adım kurarak ilerleyece!imiz bu e!itimde; marka olarak tüketicinin aklında yer 
etmek, onları bir mü"teriye ve elçiye çevirerek i"letmenizin büyüme yolculu!unda nasıl bir payda"a 
dönü"türebilece!imizi farklı sektörlerden örneklerle ele alaca!ız.

Hedef Kitle
Sosyal medya üzerinden hedef kitlesine eri"mek, burada kullanıcılar ile bir ba! kurmak, bilinirlikten 
ba"layıp satı" ile sonuçlandırmak isteyen tüm i"letmelerin pazarlama, i" geli"tirme, üst yönetim ve
e-ticaret ekipleri.

Kazanımlar
Instagram kullanıcısı dinamikleri ve tüketici davranı"ları, pazarlama tüneli, marka de!eri ve kimli!i 
olu"turma, konumlanma, hedef kitle ve persona belirleme, Instagram içerik stratejisi, içerik türleri (post, 
hikaye, Guides, Reels, IGTV), hikaye olu"turma sanatı ve araçlar, komünite olu"turma ve yönetme, 
istatistikler ve analiz, Instagram algoritması, reklam kreatifleri ve reklam stratejisi.

Örnekler markanın bulundu!u sektöre göre de!i"tirilebilir, markanın talebine göre içerikte de!i"iklikler 
(sadele"tirme) yapılabilir, rakip markaların stratejileri analiz edilebilir.

*Bu e!itim, Türkçe ve #ngilizce dilinde gerçekle"tirilebilir.

Building Instragram Strategy: Zero to Hero



E!itmen: Da!han Dönmez |  Süre: 2-4 Saat  |  Ki"i Sayısı: 3-50 Ki"i  |  Türü: Online/Offline

Bilge Çalı"anlar Programı, "fark yaratmak için farklı olmak gerekir" düsturundan yola çıkarak, usta 
filozofların ya"ama sanatına dair metinlerinden yararlanır.

Amaç, e!itime katılanların;

1) Kendini ve i"ini yönetme sanatının metotlarını ö!renmesini, gündelik ve i" hayatlarında pratik olarak 
bu metotları uygulayabilmesini sa!lamaktır.

2) De!i"imi dı"arıdan bekleyen de!il, sorunları kendi içinde çözen; öz motivasyonu sa!layabilen ki"iler 
olmasına yardımcı olmaktır.

Hedef Kitle
Geli"ime açık, ya"amında denge arayan, verimlili!ini artırmak ve olumlu sonuçlar almak isteyen herkes.

Kazanımlar
- Ya"ama sanatının inceliklerini kavrayacak,
- De!i"imin, metotlar olmadan sa!lanamayaca!ının farkına varacak,
- Öz motivasyonun metotlarını ö!renecek,
- Bu metotları, ya"amının tümüne yayabilecek,
- Kendini, i"ini ve hayatını yönetebilme bilgisine sahip olacak.

Bilge Çalı"anlar Programı



E!itmenler

Azra Betül Erdo!du (Deneyim Tasarımcısı)
Merve Aydıner ("novasyon Tasarımcısı)
Da!han Dönmez (E!itimci, Sosyolog, Yazar)
Merve Tarhan (Klinik Psikolog, Psikoterapist)
Asya Naz Konukseven (Growth Hacker, Mentor)
Bengisu Gençay (Metin Yazarı, Creative Director)
Hande Aydın (Dijital Pazarlama ve Strateji Danı#manı)

!"in hem teorisinden hem de prati#inden gelen 
yüksek enerjiye sahip e#itmenlerle çalı"ırız.



Azra Betül Erdo!du
Deneyim Tasarımcısı

Verdi!i E!itimler:
Ö!renmeyi Ö!renmek
#novatif Fikir Geli"tirme
Hepimiz Birer Tasarımcıyız
Tasarım Odaklı Dü"ünme (Design Thinking)

Biyografi
Mü"teri deneyimi, çalı"an deneyimi, ö!renme deneyimi ve insan deneyimi (ki"isel koçluk "apkasıyla) 
konularında tecrübeye sahip bir deneyim tasarımcısıdır. Bireyler ve kurumlar için sürdürülebilir, e"siz 
modeller ve yolculuklar tasarlar.

E!itimi Endüstri Mühendisli!i üzerine olup, e" zamanlı Etkile"im Tasarımı konusunda da ö!renim gördü. 
Bunlara ek olarak, yüksek lisansını Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine tamamladı. Son 
yıllarda ise kariyer koçlu!u üzerine uzmanla"mak adına koçluk e!itimi aldı.

Ki"isel kariyeri sırasında çe"itli roller üstlenmi" olup, özellikle strateji olu"turma/yönetme, 
program/proje yönetimi, deneyim ve hizmet tasarımı üzerine uzun yıllar çalı"mı"tır. $imdilerde, 
“A.designer” adlı "irketine liderlik ederek, e"siz deneyim tasarımı modelleri ve yolculuklarıyla 
kurumların i" modellerini ve bireylerin hayatlarını ve i"lerini dönü"türmeye yardımcı oluyor.

Sanat, tasarım ve müzik dolu bir hayattan keyif alıyor. Ona ayrıca kampta, seyahatte ve gurme yemek 
pi"irme faaliyetlerinde rastlayabilirsiniz.

#" Tecrübesi
A.designer:
Consultancy, Learning Experience & Journey Design, Customer Experience & Journey Design, 
Employee Experience & Journey Design, Coaching, Speaking, Writing (2019’dan beri)

Turkcell:
Senior Learning & Development Manager (2017-2019)
Senior Customer Experience Strategy & Program Manager (2014-2017)
Customer Experience Professional and Designer (2011-2014)

Sertifikalar ve Akreditasyonlar
Interaction Design - UCLA (2016-2017)
Strategical Marketing and Brand Management Master - BAU (2012-2014)
Service Design Thinking - Aalto University (2013)



Merve Aydıner
"novasyon Tasarımcısı

Verdi!i E!itimler:
Design 101: Tasarımsal Ara"tırmaya Giri"
Tasarımda Yeni Etik Kavramı
Yenilikçi Ürünler: Tasarımda Nasıl Geli"tiririz?

Biyografi
#stanbul'da do!du. Lisans e!itimini #TÜ Tekstil Mühendisli!i’nde gerçekle"tirirken aynı dönemde tasarım 
e!itimi aldı. 2014’te NABA’dan burs kazanarak tasarım e!itimine Milano’da devam etti.

Lisansından sonra Mavi bünyesinde planlama departmanında çalı"tı. Ardından Domus Academy Master 
in Fashion Design’a kabul edildi. MM6 by Maison Margiela, Diesel, Slamjam ve Reebok ile koleksiyon ve 
ürün geli"tirdi. Fashion Graduate Italia’ya seçildi ve Milano’nun ilk akıllı tekstil koleksiyonunu sundu. 
Koleksiyonu UnderConstruction, London International Creative Contest tarafından 100 The Most
Creative Projects arasına seçildi ve ödül aldı.

$u anda Smart-Fashion Innovation Designer olarak yurt dı"ı destekli projelere danı"manlık yapmakta; 
Titera, ALMA, Kufner gibi akıllı tekstil firmalarıyla proje geli"tirmektedir.

Mühendislik altyapısından gelen bir tasarımcı olarak analitik ve artistik yönleri birle"tirerek yüksek 
teknolojik fikirleri kullanıcıların günlük hayatlarına adapte etmektedir.

#" Tecrübesi

ALMA, Design Consultant (2020)
Rick Rhe, Fashion Designer (2019)
Mavi, Ast. Fabric Planner (2018)
Misha, Jr. Fashion Designer (2016)
Boogie Jeans, Freelance Designer (2016)

Ödüller
London International Creative Competition (LICC), 2019, Honorable Mention
WORTH Partnership Project 3rd Call, 2020, Finalist
Fashion Graduate Italia, 2019, for Domus Academy
A' Design Award and Competition, 2016, Runner Up Nominee
NABA Milano, Scholarship Competition, 2014, Winner

Sertifikalar ve Akreditasyonlar
NABA Fashion Design II - Fashion Design Summer Program, by Francesca Liberatore (2014)



Da!han Dönmez
E!itimci, Sosyolog, Yazar

Verdi!i E!itimler:
Roman Karakterleriyle Liderli!i Anlamak
#" Hayatında Dostoyevski Olmak
Bilge Çalı"anlar Programı

Biyografi
1981 yılında #stanbul’da do!du. #lkokul 2. sınıfta kendi gazetesini çıkardı. Marmara Üniversitesi 
Sigortacılık Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Bankacılık Enstitüsü’nde yüksek 
lisansını tamamladı. #stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ikinci lisansını tamamladı. Hayat boyu, 
disiplinlerarası olmaya inandı. Özel bir bankada müfetti"lik yaparken, yayımlanan kitaplar, senaryolar 
yazdı. Bir bankada, Türkiye’de ilk kez felsefe atölyesi programı uyguladı.

Ö!renmeye ve ö!retmeye tutkun. 9 yıldır e!itimcilik yapıyor. Seminerler, geli"im atölyeleri düzenledi. 
Kurumlarda, felsefe akademilerinde ve üniversitelerin sürekli e!itim merkezlerinde e!itimler verdi. 9 
yılda, binlerce insanın hayatına dokundu ve dokunmaya devam ediyor. Küçük kızı Ilgaz’ın babası. En çok 
ondan ö!reniyor.

#" Tecrübesi
#sviçre Sigorta (2003-2004) Satı" sorumlusu ve bireysel finans danı"manı
Denizbank #leti"im Merkezi (2004-2008) Call center görevlisi/Sonrasında bölüm içi yöneticilik
Denizbank #ç Kontrol Ba"kanlı!ı (2009-2019) Tefti" yöneticisi, e" zamanlı olarak e!itmen
DDI Akademi (2019-...) Disiplinlerarası e!itim "irketi kurucusu

Ödüller
Deniz Akademi X, En Yaratıcı E!itim Videosu Ödülü (2017)

Sertifikalar ve Akreditasyonlar
E!itimcinin E!itimi Sertifikasyonu



Merve Tarhan
Klinik Psikolog, Psikoterapist

Verdi!i E!itimler:
#leti"im ve Olumsuz Duygularla Ba"a Çıkma

Biyografi
1989 yılında #stanbul’da do!du. Lisans ve yüksek lisans e!itimini #stanbul Üniversitesi’nde tamamladı. 
Ardından, University of Hawaii’de tam burslu olarak doktoraya kabul edildi, doktora süresince yine 
University of Hawaii’de ara"tırma görevlisi olarak çalı"tı. Lisans düzeyinde ders anlattı. Türkiye’de 
ba"ladı!ı psikoterapi sürecine Amerika’da da devam etti, klinik uygulamaları orada da tecrübe etme ve 
gözlemleme fırsatı buldu. Türkiye’ye döndükten sonra e!itim psikolo!u ve klinik psikolog olarak bir 
devlet kurumunda ve çe"itli danı"manlık merkezlerinde çalı"tı. #stanbul’da birçok okul, vakıf ve kurumsal 
"irkette binlerce ki"iye psikoe!itimler verdi. Uygulayıcısı oldu!u terapi yöntemleri; psikodinamik terapi, 
bili"sel davranı"çı terapi, "ema terapi, diyalektik davranı" terapisi ve EMDR terapisidir.

#" Tecrübesi
#stanbul Büyük"ehir Belediyesi: E!itim Departmanı
#stanbul Büyük"ehir Belediyesi: Klinik Psikolog
University of Hawaii: Ara"tırma Görevlisi
Klinisyen (2016'dan beri)

Ödüller
University of Hawaii %100 Doktora Bursu
#stanbul Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Tez Ba"arı Ödülü

Sertifikalar ve Akreditasyonlar
$ema Terapi
EMDR Terapisi
Diyalektik Davranı" Terapisi
Bili"sel Davranı"çı Terapi
Psikodinamik Terapi



Asya Naz Konukseven
Growth Hacker, Mentor

Verdi!i E!itimler:
Growth Hacking ve Marketing

Biyografi
2020 Eylül ayından bu yana Hackquarters'da Program Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Visa, Bayer, 
Baker ve McKenzie gibi Forbes 500 "irketleriyle giri"im hızlandırma programları gerçekle"tirmekte ve 
farklı a"amalardaki startupların ihtiyaçlarını analiz ederek growth hacking süreci tasarımından ve 
uygulanmasından sorumludur. Yalın giri"im metodolojileri, i" modeli geli"tirme, ürün-pazar uyumu ve 
persona tasarımı, growth hacking stratejileri ve KPI ölçümleri hakkında e!itimler vermektedir.

Sertifikalı bir Facebook e!itmenidir ve "u anda Boost with Facebook Programı kapsamında e!itimleri 
vardır, ayrıca 50'den fazla KOB#’ye mentorluk vermi"tir.

Hackquarters'daki görevinden önce, KWORKS'te (eski adıyla Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi), 
Missafir, Co-one, Diner ve Macerita gibi sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji tabanlı giri"imler 
kurmalarında giri"imcilere yardımcı olan Hızlandırma Programı Uzmanı olarak çalı"mı"tır.

Startup deneyimi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen sosyal medya kurulu"u Scorp ile ba"lamı"tır. Burada 
Topluluk Uzmanı olarak büyüme stratejilerini incelemi" ve tüm pazarlama stratejilerini özelle"tirmek için 
bir kılavuz hazırlamı"tır. Ayrıca Hindistan ve ABD dahil olmak üzere yabancı ülkelerde startup’ın
büyümesine katkıda bulunmak için topluluk grupları olu"turmu"tur.

Asya, Koç Üniversitesi Ekonomi ve #"letme Bölümü'nden çift anadal sahibidir. Ayrıca Giri"imcilik, Global 
Ö!renme, Liderlik ve Pazarlama uzmanlık programlarını ba"arıyla tamamlamı"tır. Üniversite hayatı 
boyunca Deloitte ve Johnson & Johnson gibi birçok global "irkette staj yapmı"tır.

#" Tecrübesi
Hackquarters, Program Yöneticisi
KWORKS, Hızlandırma Programı Uzmanı/#novasyon Platformu Uzmanı
Scorp, Topluluk Uzmanı

Sertifikalar ve Akreditasyonlar
Certified Media Planning Professional
Certified Media Buying Professional
Certified Facebook Lead Trainer



Bengisu Gençay
Creative Director, Yazar

Verdi!i E!itimler:
#çerik Pazarlama ve Hikayele"tirme

Biyografi
#stanbul Üniversitesi #leti"im Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Kısa filmleri ve 
uzun metraj film projesi çe"itli ödüller ve proje destekleri aldı, önemli festivallerde gösterildi. Öyküleri, 
gezi yazıları ve foto!rafları pek çok dergide yayınlandı. Bu sırada senarist olarak çe"itli yazı gruplarında 
çalı"tı. Hindistan’ın Goa kentinde ilginç tesadüflerle ba"layan dijital metin yazarlı!ı macerası Türkiye’nin 
önde gelen dijital ajanslarında devam etti. Bu süreçte metin yazarı, içerik direktörü, creative director
pozisyonlarında görev aldı; Nike, Coca Cola, Gucci gibi öncü ve “hikaye anlatıcısı” markalarla çalı"tı. 
Reklam alanında pek çok ödül kazandı. 2018’de bir buçuk yıl süreyle Güney Amerika’ya gitti. Bu sırada 
yazdı!ı çocuk romanı “Zem Sesini Arıyor” be!eniyle kar"ılandı. $u an ajanslar ve markalar için içerik 
üretiyor, danı"manlık sunuyor. Ayrıca e!itmen olarak bireysel ve kurumsal atölyeler gerçekle"tiriyor.

#" Tecrübesi
Askıda Ne Var, Creative Director (2019’dan beri)
Alice in Latinland, Founder (2017’den beri)
Workattack, Creative Director (2014-2017)
Plasenta Conversation Agency, Stratejist ve Senior Metin Yazarı (2013-2014)
Promoqube, #çerik Direktörü (2012-2013)
iGOA, Metin Yazarı (2010-2012)
Tükenmez Kalem Yazı Grubu, Senaryo Yazarı (2005-2010)

Ödüller
Gençlik Kitabevi Kitapla"tırma Ödülü: 3 Öykü ile
TÜRSAK Halikarnas Çevre Filmleri Festivali Proje Deste!i: Su Masalları
Uçan Süpürge Polisiye Film Öyküsü Finalisti: Nohut Oda, Bakla Sofa
Gelece!in Sineması Proje Deste!i: Nohut Oda, Bakla Sofa
Genç Sinemacılar Programı Proje Deste!i: Nohut Oda, Bakla Sofa
Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Senaryo Geli"tirme ve Diyalog Yazım Deste!i: Te!et
Kristal Elma Yılın Kampanyası: Bridge Yourself
Altın Örümcek En #yi Web Sitesi #çeri!i: Boogy The Event Company
Altın Örümcek En #yi Kampanya: okey.com.tr
AVEA Gia En #yi Sosyal Medya Kullanımı: Efes Pilsen
Altın Örümcek En #yi Sosyal Medya Kampanyası (Halk Ödülü): Hillside Beach Club-Feeling Good Colors
Altın Örümcek Yılın En #yi Sosyal Medya Kampanyası: ACER/Hayatımın Macerası
Altın Örümcek Yılın En #yi Sosyal Medya Kampanyası (Halk Ödülü): ACER/Hayatımın Macerası



Hande Aydın
Dijital Pazarlama ve Strateji Danı#manı 

Verdi!i E!itimler:
Insight Generation & Data-Driven Marketing
Building Instragram Strategy: Zero to Hero

Biyografi
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli!i bölümünden mezun olduktan sonra yine Bilkent 
Üniversitesi’nde MBA e!itimini tamamlamı"tır. #zlesene.com’da ba"layan dijital pazarlama ve medya 
kariyerine Twitter’da Marka Stratejisti olarak, Türkiye’nin en büyük reklamveren marka ve ajanslarına 
Twitter’da pazarlama ve reklam stratejisi olu"turma, kampanya ve lansman planlaması konusunda destek 
vermi"tir. Akabinde, Somera’da Strateji Direktörü pozisyonunu devralarak, social listening, veri analizi 
ve veri odaklı pazarlama stratejileriyle 20’ye yakın sektörde, 200’den fazla marka ve ajans ile çalı"mı"tır.

TikTok Türkiye Satı" Direktörü görevinde yüzlerce marka ve ajansa TikTok’un dijital pazarlama ve reklam 
kullanımları, konumlanma ve kreatif stratejileri konusunda e!itme, birlikte çalı"ma ve ba"arılı projeleri 
hayata geçirme imkânı yakalamı"tır.

Facebook’un Türkiye’de yetkilendirdi!i 5 e!itmenden biri olarak, Facebook Lead Trainer unvanıyla 
Facebook’un “Sınırları A"an KOB#’ler” programında mentorluk, “Facebook ile Öne Çıkın” programında 
e!itmenlik yapmaya, KOB# ve giri"imcilere destek vermeye devam ediyor. Kendi kurdu!u "irket çatısı 
altında marka, KOB#, giri"imci ve e-ticaret "irketlerine büyüme odaklı dijital pazarlama, sosyal medya 
kullanımı ve reklamcılı!ı ve strateji konusunda danı"manlık hizmeti ve e!itimler sa!lıyor. 

#" Tecrübesi
handeaydin.co, Dijital Pazarlama ve Strateji Danı"manlı!ı, E!itmen (Temmuz 2020’den beri)
Genart Medya, TikTok TR Satı" Direktörü (Ocak-Haziran 2020)
Somera, CSO-Strateji Direktörü (Aralık 2016-Haziran 2019)
Genart Medya, Twitter Marka Stratejisti ve Pazarlama Müdürü (Haziran 2014-Aralık 2016)
Nokta Medya, Pazarlama Uzmanı (Ekim 2011-Haziran 2013)

Sertifikalar ve Akreditasyonlar
Facebook - Bluprint Certification, Media Planning
Facebook - Lead Trainer



Bize ula"ın
Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cd. 
No:5/2 34430 Beyo!lu/"stanbul
bilgi@uretimhane.com.tr
+90 212 232 87 49
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