
Masters Management 
Liderlik, Danışmanlık ve Koçluk Programları,

ihtiyaçlara bağlı olarak şekillendirilebilen  
yenilikçi ve farklı yaklaşımlarla etkin çözüm 

önerileri sunar.

(212) 243 06 70 pbx
masters@masterstraining-int.com
www.masterstraining-int.com



Bireysel / Executive Koçluk
Bireylerin farkındalıklarını arttırarak verimli bir performans geliştirmelerini 

hedefleyen sonuç odaklı bir çalışmadır. Koçlarımız kurumsal koçluk düzeninin 
oluşturulması, izlenmesi ve bireysel koçluk programlarının üst ve orta düzey 

ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmasını üstlenmektedir.

Saha Satış Koçluğu
Saha Satış Koçluğu desteğimizde hem yöneticiler hem de satış ekibi üzerinde 

çalışmalar yapılabilmektedir- Saha satış koçluğunun amacı prensipleri ve 
bireysel performansları doğrudan satış ve mevcut sorumluluklar kapsamında 
konu özelinde ele almasıyla Saha teşkilatı yapısı özelinde farklı yöntemlerle 

ilerlenebileceğinden size özel çözümler tarafımızdan sunulmaktadır.

İş Başında Koçluk
Yürütülen çalışma ve paylaşımlarda, karşılaşılan tüm engel gelişme alanlarını, 

iş başında koçlukla değerIendirip, yönlendirmek.

YÖNETİCİ VE TAKIM KOÇLUĞU PROJELERİ



Masters Management Yönetim ve Liderlik Programları eğitim, 
workshop ve Koçluk süreçlerinin karmasıyla oluşturulur ve modüller 

halinde ihtiyaca yönelik sürelerde projelendirilir.

Yönetici ve Lider Gelişim Projelerinde
farklı yönetici kademelerine özel tasarlanan modüllerde yer alan 

beceri ve yetkinlikler

● Başarı Odaklılık
● Bireysel Koçluk ve 

Geri Bildirim 
● Çatışma Yönetimi
● Değişim Yönetimi
● Duygusal Zeka
● Ekip Motivasyonu 
● Etkili Delegasyon
● Etkilemek için Sunum
● Sonuç Odaklılık

● Finans Yönetimi  
● Geri Bildirim Vermek ve 

Almak
● Öncelik ve Zaman Yönetimi
● Sonuç Odaklı Koçluk
● Yaratıcı Problem Çözme
● Yenilikçilik & Proaktiflik
● Zihinsel Performans
● Liderlik
● Güven Yönetimi

● Zor Kişi ve Durumlarla 
Başa Çıkma

● Hedef Belirleme
● işe Alım
● Kararlılık ve Tutku
● Kendine Güven
● Kişisel Etki
● Performans Yönetimi
● Proje Yönetimi
● Risk Yönetimi

YÖNETİM  VE LİDERLİK GELİŞİM PROJELERİ



YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Başarılı şirketler müşteri ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, 
hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, 
operasyonel olarak verimli  çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.

Masters Management Consultancy olarak şirketlerin değişen ihtiyaçları 
karşısında, rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve 
hedeflerine ulaştıracak, katma değer yaratan stratejilerin oluşturulması ve 
uygulamaya geçirilmesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Konularında uzman ve deneyimli danışmanlarımızla şirketlerin uyumlu 
çalışma ortamına, doğru sonuçlara, sürdürülebilir ve planlı kârlılığa, doğru 
zamanda başarılı yatırımlara veya finans kullanımına yöneliminde başarıyı 
yakalamalarına rehberlik etmekteyiz.

Strateji Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Kurumsal Yapılanma ve Reorganizasyon Danışmanlığı

Satış Yönetimi Danışmanlığı

Finans Danışmanlığı


