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e-Mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 

 
Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları  

1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 

2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 

3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 

4. Kategori Basic Eğitim Paketi (1 Eğitim) 39,00 TL! 

 Not Ediniz:  

-Bu fiyatlar lansman fiyatları olup 1 Temmuz 2014 Tarihine kadar geçerlidir.  

-Bilet satın alındıktan sonra, eğitime başlayabilmek için kayıt yaptırılması gerkemektedir.  

- www.univerist.com.tr &Müşteri Hizmetleri 08505320237-2  

 

Adresimiz:  
Univerist BS. Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 
19 Mayıs Mh. Turapoğlu Sk. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No:4/2 Kozyatağı / Kadıköy / İstanbul 

 Tel : 0850 532 02 37 
 Fax : 0216 386 80 11 
 Email : info@univerist.com.tr 
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e-Mikro MBA Eğitimi Nedir? 

 
 

e-Mikro MBA programı; İşletme yönetimi master dersleri eğitimlerini mikro düzeyde 

içermektedir.Program işletme yönetimi alanındaki en yeni bilgi, uygulama ve gelişmeleri 

aktarmak, katılımcıların bilgilerini güncellemek, yenilemek ve de bu alana ilgi duyan kişilere 

bilgi aktararak beceri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı 

ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar. Eğitim 

sonunda öğrenciler, Mikro MBA Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları taktirde 

Sertifika almaya hak kazanır. 

Univerist® Business School  

Univerist® Business School; Univerist BS Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde, 

İstanbul’da kurulan ve İşletmelere özel online tematik eğitimler veren, internet bağlantınız 

olan her yerde, zaman ve mekân kısıtlamasından bağımsız olarak iş dünyası ile ilgili Tematik  

eğitimleri alabilmenize olanak sunan bir uzaktan eğitim akademisidir 

 

e-MİKRO MBA SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ 

 

YÖNETİM & LİDERLİK e-MİKRO MBA PROGRAMI (MANAGEMENT & 

LEADERSHIP MICRO MBA) 

Univerist® Business School -Yönetim ve Liderlik programı mevcut yöneticiler ile yöneticilik 

pozisyonuna hazırlanan potansiyel yönetici adayları için hazırlanmıştır. 
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Bu program; teorikleri ve pratikleri tamamen günümüz iş dünyasından elde edilen tecrübelerle 

“ Lider Yönetici “ anlayışını katılımcılarına aktaran Asenkron içeriğe sahiptir… 

 

DİJİTAL ve SOSYAL MEDYA e-MİKRO MBA (DIGITAL AND SOCIAL MEDIA 

MARKETING MICRO MBA) 

Program dahilinde çağdaş pazarlama öğeleri ve yeni medya düzeni size örneklerle 

aktarılırken, markalar için dijital araçları kullanılarak online stratejileri uygulamalı olarak 

geliştirme şansı bulacaksınız. Bu sayede dijital bir fikrin oluşması ve yaratılması sürecini hem 

dijital ajans gözüyle hem de marka gözüyle başından sonuna görmüş olacaksınız. 

 

E-TİCARET e-MİKRO MBA PROGRAMI (E-COMMERCE MICRO MBA) 

E-Ticaret Mikro MBA Programı’nın temel amacı, size kurumlar ve profesyoneller için yeni 

fırsatlar barındıran e-ticaret sektörünün yapısını, kurallarını ve dinamiklerini öğretmektir. 

Bu program sayesinde E-ticaret alanında uzmanlık kazanacak, iş modelinize e- ticareti entegre 

etmeyi öğrenecek, video-sunum-e-kitap-tezler  ile zenginleştirilmiş programımızın sonunda e-

ticaretin hukuksal ve finansal boyutlarını enine boyuna değerlendirmiş olacaksınız. 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ e-MİKRO MBA (HR MANAGEMENT MICRO 

MBA) 

Hızla değişen dünyaya paralel olarak iş dünyası da hızla değişiyor. Artık şirketler, etkili iş 

sonuçlarının insan yolu ile alınacağının fazlasıyla farkında ve bunun ilk adımı doğru 

pozisyonlara doğru insan kaynağı yaratmak.İnsan Kaynakları e-Mikro MBA, size İK 

departmanının iş süreçlerindeki önemini anlatırken iş yaşamındaki gelişiminizi hızlandıracak. 

Örnek vakaların incelendiği bu programın temel amacı sizleri yeni nesil, vizyoner İK 

yöneticileri haline getirmek ve çalışmakta olduğunuz ya da çalışacağınız kurumlarda değer 

yaratmanızı sağlamak. 

 

FİNANS e- MİKRO MBA PROGRAMI (FINANCE e-MICRO MBA) 

Günümüzde ekonomi ve piyasalar çok hızlı gelişmekte, büyümekte ve entegre olmakta. 

Hemen hemen her sektörde yönetici ya da şirket sahiplerinin yatırımlara kaynak sağlanması, 

değerlendirilmesi, yönetilmesi için finans bilgisi ve altyapısına sahip olması artık olmazsa 

olmaz bir nitelik. 
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MARKA YÖNETİMİ ve İLETİŞİMİ e-MIKRO MBA (BRAND MANAGEMENT AND 

COMMUNICATION MICRO MBA) 

Marka Yönetimi ve İletişimi Mikro MBA Programı gerek içeriği, gerekse eğitmen portföyü 

ile pazarlamanın marka yönetimi, marka iletişimi ve kurumsal iletişim tarafındaki gelişmeleri 

tüm yönleriyle sizinle buluşturan programdır. 

 

SATIŞ LİDERLİĞİ  e-MIKRO MBA  (SALES LEADERSHIP e MIKRO MBA) 

Satış Liderliği e-Mikro MBA Programı, size satış alanında hedeflerinize ulaşmanın yolunu 

gösteriyor. Hedeflerinize ulaşmak için hangi yöntemleri kullanmanız gerektiğini, bire bir satış 

tekniklerinden uluslararası satışa, satışta kanal yönetiminden sunum tekniklerine kadar 

başarılı bir satışçı olmayı ve büyük resmi görebilmek için gereken tüm satış basamaklarını 

programımız süresince öğreneceksiniz. 

 

STRATEJİK PAZARLAMA e-MİKRO MBA (STRATEGIC MARKETING MICRO 

MBA) 

Stratejik Pazarlama e- Mikro MBA Programı her dersinde bir pazarlama profesyonelinin 

profesyonel hayatında işine yarayacak marka stratejisinden marka iletişimine, “brand plan 

hazırlama” evrelerinin online ve uzaktan eğitim  yöntemiyle aktarılmış olduğu programdır. 

 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ e-MİKRO MBA PROGRAMI (CRM MICRO 

MBA) 

Müşteri ilişkileri yönetimi programları işletmeler için model oluşturmaktadır. İşletmelerin 

mevcut müşterilerini korumaları, gelecekte müşteri sadakati oluşturmaları açısından müşteri 

beğenilerine uygun şekilde hareket edebilecekleri yazılımlar ile müşteri bilgilerini kayıt 

altında tutarak işletme davranışlarını geliştirmeye müşteri ilişkileri yönetimi denilir. Satış 

programı,Pazarlama programı, Müşteri servisleri programı ve teknik destek 

programı kısımları müşteri ilişkilerinin temel yapısını oluşturur. 
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e-Mikro MBA Sertifika Programları 
 Yönetim ve Liderlik Mikro MBA 

 İnsan Kaynakları Yönetimi Mikro MBA 

 Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Mikro MBA 

 E- Ticaret Mikro MBA 

 Satış Liderliği Mikro MBA-E-Ticaret 

 Müşteri İlişkileri Yönetimi Mikro MBA 

 Marka Yönetimi ve İletişimi Mikro MBA 

 Stratejik Pazarlama Mikro MBA 

 Finans Mikro MBA  

 Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler Mikro MBA 

 

 


