
 
 

 
 ARC, kalitesini ISO 9001ve ISO 10002 kalite belgeleri ile kanıtlamış, 

sektörünün lider kuruluşlarındandır.   
 
 

 

Eğitimin Amacı 
Değişimin doğallığı ve gerekliliği hakkında etkili bir farkındalığın sağlanması, değişim 

sürecinin etkili ve sistematik olarak yönetilebilmesi için gerekli tüm süreç adımları, 

engeller, değişiklik performansının izlenmesi ve etkileşimli tüm süreçlerin bütünleşik 

değerlendirilmesi için bilgiler sunmak amaçlanmaktadır. 

 

Eğitimin İçeriği 
 

 Müşteri kavramı 

 Müşteri kavramının gelişimi ve önemi 

 Müşteri beklentilerinin gelişimi 

 Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) nedir 

 Geleneksel pazarlama ve MİY arasındaki farklar 

 Müşteri ilişkileri yönetiminin avantajları 

 Müşteri ilişkileri yönetimi mimarisi 

 Müşteri ilişkileri yönetimi aşamaları 

 Müşteri ilişkileri yönetiminde temel hatalar 

 Mükemmel müşteri memnuniyeti kriterleri 

 

Can Erer (Eğitmen) Kimdir? 

 
1971 yılında İstanbul’da doğan Can Erer, Marmara Üniversitesi İktisat(İngilizce) 

bölümü mezunu. Aynı üniversitede Yönetim&Organizasyon yüksek lisans eğitimini 

tamamladı. 20 yaşından beri çalışma hayatının içinde olan Erer, farklı kültürlere ait 

çok uluslu şirketlerin satış ile ticari pazarlama, eğitim ve satış sonrası müşteri hizmetleri 

gibi satış destek fonksiyonlarında yöneticilik yaptı, kritik iş geliştirme projelerinde görev 

aldı ve başarı hikayeleri yarattı. 

 

Türkiye Atletizm Federasyonu antrenörlük belgesi sahibi olan Erer koşu, bisiklet ve 

yüzme sporlarını yapmakta, son 4 yıldır düzenli olarak maraton yarışlarına (42km) 

katılarak, kişisel derecesini geliştirmektedir. Can Erer, evli ve iki kız çocuğu babasıdır. 
 



Program Yeri             : Radisson Blu - Şişli  
Program Süresi : 1 Gün 

Program Saatleri       : 09:30 – 17:00 

Program Ücreti          : 775 TL + KDV  

 

 Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

 Eğitim bedelinin, Denizbank Sultanahmet Şubesi TR10 0013 4000 0144 3495 3000 01 

Iban nolu ARC Eğitim Hesabına yatırılması gerekmektedir.) Hesap No:  1485-14434953-

351 

 Ödemenin eğitim tarihinden 2 iş günü önce yapılması ve dekontun tarafımıza iletilmesi 

gerekmektedir. 

 Eğitim bedeline, eğitim dokümanları, sertifika, öğle yemeği, coffe break ve ara 

ikramlar dahildir. 

 ARC gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme 

veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.  

 Kayıt için  0212 212 76 11 veya 0533 815 80 60 numaralı telefonu arayarak, web sitemiz 

üzerinden online kayıt formu doldurarak veya arc@arc.com.tr mail adresinden kayıt 

ve katılımcı tanıma formu isteyebilirsiniz. 

 Kayıt ve katılımcı tanıma formunu durduktan sonra arc@arc.com.tr adresine 

göndermeniz rica olunur. 

Bu maili bir daha almak istemiyorsanız arc@arc.com.tr adresine mail atınız… 

mailto:arc@arc.com.tr
mailto:arc@arc.com.tr
mailto:arc@arc.com.tr

