
PROJE
İtalya'nın en büyük, Avrupa'nın üçüncü en büyük sigorta şirketi Generali 

Sigorta, özellikle uzmanlık isteyen branşlarda en yüksek prim üreten 

kurumdur. UNIQ tarafından Generali Sigorta için tasarlanan Satış Koçluğu 

Gelişim Akademisi hakkında Burak Gündüz şöyle diyor: ‘Çağrı Merkezimizin 

Takım Lideri aday havuzumuzda görev yapan kişisel sigorta danışmanları-

mız için UNIQ ile özel içerik bir eğitim tasarladık. Bu arkadaşlarımız bizim 

çok kıymet verdiğimiz ve başarılı çalışanlarımız olduğu için eğitimin içeriği 

hem doyurucu hem de motive edici olmalıydı.’

Akademinin temel amacı kişisel sigorta danışmanlarının bilgi ve becerilerini 

etkin bir şekilde operasyona yaymak; takımlarındaki diğer danışmanlara 

profesyonel bir şekilde geri bildirim vermelerini sağlamaktı.

“EĞİTİM SONRASINDA
DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ 
İNANILMAZDI!’

Burak Gündüz, Generali 7/24 Sigorta Danışmanlığı Müdürü

İÇERİK

Proje Ortağı
Genarali Sigorta

Proje Süresi
3 ay

Katılımcı Sayısı
15

Burak Gündüz, Generali 7/24 Sigorta Danışmanlığı Müdürü



KATMA DEĞER
Akademi programı ile ilgili Burak Gündüz ‘Eğitim sonrasında davranış deği-

şiklikleri ise inanılmazdı!’ diyor. ‘Hepsi artık satışa koçluk etmenin gerçek 

manasını keşfetmiş ve yaptıkları işi profesyonel olarak yapmanın keyfini 

yaşıyorlardı. Bu gelişim programının başarıya ulaşmasındaki en önemli 

faktörlerden birisi UNIQ eğitmeninin eğitim hazırlığı konusundaki özverisi-

dir. Stratejimizi, operasyonumuzu ve süreçlerimizi tanımak ve hedeflerimiz 

doğrultusunda bir içerik hazırlamak için yoğun mesai harcaması eğitimin 

amacına ulaşmasındaki en büyük etkendir.’

Eğitimin kişisel gelişiminiz ve yaptığınız iş açısında en büyük katkısı ne 
oldu? 
Kendimi dolu dolu hissetmemi sağladı. Yarınlar için umut aşıladı.
Umut Karadaş

Çalışanlarımıza yaklaşırken yapmalısın derken ‘nasıl’ını hiçbir zaman söyle-
miyorduk; artık nasıl yapacak onu da aktaracağız.
Evren Karakuş

Yönetmenin ve yönetilmenin farkındalığını en iyi şekilde anladım.
Baransel Gönen

Karşımdaki kişiyi tanımam ve ihtiyacını anlamam konusunda eksiklikleri 
düzeltmem oldu.
Burak Önder

Bu sektörde aldığım en gelişime yönelik eğitimdi.
Ekber Çakı

Sürekliliğinin olmasını istediğim bir eğitim programıydı çok faydalı geçti.
Zeliha Taşkın

 

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
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“Bu gelişim programının başarıya 
ulaşmasındaki en önemli faktörlerden 
birisi UNIQ eğitmeninin eğitim hazırlığı 
konusundaki özverisidir.”


