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NAVRATILOVA’YI

40 BiN DOLARA
DiNLEMEK
iSTER MiSiNiZ?

Konferanslarda boy gösteren ünlü erkek
konuﬂmac›lar›n ald›¤› ücretin neredeyse 10’da
birine kürsüye ç›k›yorlar. Ama en az onlar
kadar iyiler. ‹ﬂte en çok talep gören
uluslararas› kad›n konuﬂmac›lar.
yaz› emel coﬂkun / emelcoskun@ommedya.com

YAﬁAYAN FUTBOL EFSANES‹ PELE geçen y›l Perakende Günleri'nde birkaç saatlik konuﬂma için - aç›klamalara göre - Bill Clinton’›n biraz alt›nda bir ücret ald›. Clinton’›n konuﬂma ücreti 400
bin dolar olarak tahmin ediliyor ve Pele için aç›klanan rakam do¤ruysa efsanevi futbolcu, ‹stanbullu dinleyicilerin bugüne kadar gördü¤ü en pahal› konuﬂmac› olarak ﬂimdiden tarihe geçmiﬂ durumda.
E¤er Pele’nin yerine, 18 Grand Slam ve dokuz Wimbledon tenis turnuvas› kazanan bir baﬂka efsane sporcu Martina Navratilova ‹stanbul’a gelmiﬂ olsayd› muhtemelen sadece 40-45 bin dolar alacakt›.
Navratilova ile Pele farkl› kulvarlarda iki efsane olarak alg›lanabilir,
fakat sekiz Grand Slam kazanan bir baﬂka ünlü raket Andre Agassi
de Pele’nin yerine gelseydi en az 100 bin dolardan kap›y› açacakt›.
Rakamlardan da anlaﬂ›laca¤› gibi ünlü erkek ve kad›n konuﬂmac›lar
aras›nda ücret makas› hayli geniﬂ. Listenin baﬂ›na bakarsak dünyan›n en pahal› konuﬂmac›s›n›n 500 bin dolar ile eski Ferrari pilotu
Michael Schumacher oldu¤u tahmin ediliyor. Zirveyi zorlayanlar
aras›nda eski ABD baﬂkan› Bill Clinton ve ‘her kuruﬂuna de¤er’ denilen ünlü iﬂadam› Donald Trump da var.
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Buna karﬂ›l›k en pahal› kad›n konuﬂmac› ﬂimdilik 250 bin dolar ile ABD baﬂkanl›k yar›ﬂ›nda ter döken Hillary Clinton. Öte yandan Tony Blair, Richard Branson,
Al Gore ya da Gary Kasparov gibi ücretleri 100 bin dolarlarla an›lan ikinci en pahal›lar listesiyle k›yaslanabilecek kad›n konuﬂmac› say›s› hayli az. Onlar da Lily
Tomlin, Katie Couric, Ellen DeGeneres gibi Amerikal› ünlü komedyen ya da aktristlerinden oluﬂuyor ve iﬂ dünyas›na pek hitap etmiyorlar.

Her hafta kürsüye ç›k›yorlar
Uluslararas› konuﬂmac›lar aras›nda kad›n ve erkek say›s›n› karﬂ›laﬂt›ran iyimser
tahminlere göre piyasadaki her 25 erkek konuﬂmac›ya karﬂ›n bir kad›n konuﬂmac› bulunuyor. Sadece kad›n konuﬂmac›larla çal›ﬂan Viyana merkezli International Business Speakers’›n kurucu yöneticisi Martina Gleissenebner’e göre, bunun
sebebi psikolojik aç›dan daha ‘gözüpek’ ve büyük gruplar karﬂ›s›nda daha rahat
olabilen erkeklere karﬂ› kad›nlar kendilerini ‘uzman’ olarak adland›rmada daha
ihtiyatl›lar ve bu yüzden konuﬂmac› olarak ortaya ç›kmaya pek haz›r de¤iller. Ancak pek çok kuruluﬂtan kad›n konuﬂmac› talebi ald›klar›n› söyleyen Gleissenebner’e göre, bunun nedeni kad›n konuﬂmac›lar›n erkeklere k›yasla daha az ücret
talep etmeleri ve kolay eriﬂilebilir olmalar›. Nitekim uzmanlar son 10 y›lda daha
fazla kad›n›n ﬂirketlerde üst kademelere gelmesi ve üst düzey profesyoneller
aras›na kat›lmas›yla kad›n konuﬂmac›lara olan talebin artt›¤› konusunda birleﬂiyor. “E¤er dinleyiciler çok daha heterojenlerse podyumdakiler de öyle olmal›. ‹ﬂ
dünyas› geliﬂmek istiyorsa kesinlikle daha fazla kad›n konuﬂmac›ya ihtiyac› var”
diyen Gleissenebner, özellikle genç kad›nlar›n kendi içlerindeki kad›n lideri geliﬂtirmeleri için kad›n rol modellerine ihtiyaç duyduklar›na iﬂaret ediyor.
Türkiye özelinde Perakende Günleri, Turquality gibi organizasyonlarda Sahar Hashemi ya da marka uzman› Martha Rogers gibi birkaç uluslararas› kad›n konuﬂmac›ya rastlamak mümkün, fakat yine de kad›n konuﬂmac›lara yönelik henüz gözle görülür bir talep yok. Joseph Stiglitz, Henry Kissinger ve Pele gibi ünlü isimleri getiren
Türkiye’deki tek konuﬂmac› bürosu CSA (Celebrity Speakers) Türkiye’nin kurucu
orta¤› Handan Demiröz’e göre, konuﬂmac› talebinde tan›nm›ﬂl›k ve uzmanl›k ön
plana ç›k›yor. “Talebe cevap verecek kadar kad›n konuﬂmac› yok” diyen Demiröz de
dünya çap›nda geniﬂ bir konuﬂmac› bürosu a¤› olan CSA’n›n portföyünde 6 bine yak›n konuﬂmac›n›n sadece yüzde birinin kad›nlardan oluﬂtu¤unu söylüyor.
Büyük k›sm› erkeklerden oluﬂan dinleyici kitlesine ‘ak›l vermede’ yeterince etkili olamayacaklar›na dair önyarg›l› yaklaﬂ›lan ancak konuﬂma ücretleri ile olmasa
da yetkinlikleri ve performanslar› ile iﬂ dünyas›ndan yo¤un talep gören pek çok
ünlü kad›n konuﬂmac› var. Geçen sene neredeyse her hafta
bir yerde konuﬂma yapan liderlik uzman› Margaret Wheatley ve Anja Foerster, en karizmatik kad›n konuﬂmac›lar
aras›nda gösterilen marka uzman› Anne Lise Kjaer, dünyadaki en etkili 50 kad›ndan biri olarak bilinen Google
Portekiz ve ‹spanya CEO’su Isabel Aguilera, tecrübeli
yönetim ve liderlik dan›ﬂman› Danah Zohar, ‹ngiliz
gizli servisi MI5’in eski patronu Dame Stella Rimington bu isimlerden sadece baz›lar›. Uluslararas›
konuﬂmac›lar›n bürosu olarak çal›ﬂan International
Business Speakers ve CSA yard›m›yla kürsünün en
popüler 10 kad›n konuﬂmac›s›n›n özelliklerini ileriki sayfalarda bulabilirsiniz. Listeyi
a¤›rl›kl› olarak Avrupa merkezli kad›n konuﬂmac›lardan haz›rlad›k,
bunun nedeni ABD kökenli kad›n
konuﬂmac›lar›n dünyaya seslenmek
yerine a¤›rl›kl› olarak kendi ülkeleri
içinde aran›r olmas›.
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Gelecek ve
marka uzman›
EN karizmatik kad›n konuﬂmac›lardan biri
olarak gösterilen Anne Lise Kjaer'in kariyeri
1988’de Kjaer Global’i kurdu¤u Danimarka’da baﬂlad›. ‹lk olarak tasar›m endüstrisinde trend tahminleri konusunda uzmanlaﬂan
Kjaer, stratejik kurumsal gelecek konular› ile
alan›n› geniﬂletti. Bugün 200’den fazla müﬂterisine dan›ﬂmanl›k hizmeti veriyor. “Gelecek gidece¤imiz yer de¤il, yarataca¤›m›z yerdir” diyen Kjaer’e göre, önümüzdeki 20 y›lda
en fazla düﬂünece¤imiz konular enerji ve etik
olacak. “ﬁayet biraz daha fazla yaﬂayacaksak
sermayemizi düﬂünmemiz laz›m ki, bu da ne
yedi¤imiz ve nas›l yaﬂad›¤›m›zla ba¤lant›l›
olarak hem beden sermayemizi hem de kültürel, sosyal, ruhsal ve finansal sermayemizi
kaps›yor” diyen Kjaer, özellikle gelece¤in tüketicilerini anlama için farkl› bak›ﬂ aç›lar›na
odaklan›yor. Kjaer’e göre, gelecekte iyi bilgilenen tüketici adil ticaretle giderek daha çok
ilgilenecek. 2007’de 21 konuﬂma yapan Kjaer, g›dadan modaya, mobilyadan elektroni¤e
kadar birçok sektöre hitap ediyor. As›l uzmanl›k alan› ise Avrupa’n›n gelece¤i.
Uzmanl›k alanlar›: Gelecek trendleri, etkileri
ve f›rsatlar›, anlaml› yollardan insanlara
ulaﬂmak, e-kuﬂak ile iletiﬂimde yeni araçlar.
Referanslar›: IKEA, Johnson&Johnson,
McKinsey&Co, Nokia, Philips, Sony, Toyota
Konuﬂma ücreti: 7.000 – 14.000 avro

ANNE LISE KJAER

Yeni ekonomi uzman›

MARGARET J. WEHEATLEY

Motivasyon uzman›
SADECE geçen sene 50’nin üzerinde konuﬂma yapan Margaret Wheatley’in New
York Üniversitesi’nden iletiﬂim lisans›,
Harvard Üniversitesi’nden yönetim, planlama ve sosyal politika alanlar›nda doktora derecesi bulunuyor. Wheatley’in ilk iﬂi
ö¤retmenlikti, ama daha sonra New
York’ta e¤itim dan›ﬂmanl›¤› hizmeti vermeye baﬂlad›. Bu arada farkl› üniversitelerde ö¤retim üyeli¤i yapt›. 1973 y›l›ndan
beri neredeyse dünyan›n her k›tas›nda çeﬂitli alanlarda organizasyonel dan›ﬂman ve
araﬂt›rmac› olarak çal›ﬂ›yor. Dinleyicileri
Amerikan Ordusu yöneticilerinden CEO’lara, çocuk izcilerden yerel yöneticilere
kadar oldukça çeﬂitlilik gösteriyor. Wheatley’in ayr›ca ‘Koatik zamanlarda nas›l organize olmal›y›z ve iﬂimizi nas›l baﬂarmal›y›z’ konusuna yo¤unlaﬂan dört kitab› bulunuyor. 1992’de bas›lan ‘Liderlik ve Yeni
Bilim’ kitab› 20 dile çevrildi.
Uzmanl›k alanlar›: Kriz zamanlar›nda
liderlik kapasitesini geliﬂtirmek, bugünün
organizasyonlar›n›n ihtiyaçlar› ve
beklentileri, kad›n liderlik
Referanslar›: Pepsico International, Sioux
Valley Health System, Parnu Management
Conference (Estonya)
Konuﬂma ücreti: 15.000 – 20.000 avro

‹NTERNET odakl› iﬂ ve inovasyon konusunda uzman ve etkileyici bir konuﬂmac›
olarak talep gören Isabel Aguilera dünyadaki ‘en etkili 50 kad›n’dan biri olarak
gösteriliyor. Son iki y›ld›r Google Portekiz ve ‹spanya’n›n CEO’lu¤unu yapan
Aguilera’n›n 20 y›l› aﬂk›n uluslararas› pazarlama ve operasyon deneyimi var. Google’dan önce üç y›l çal›ﬂt›¤› NH Otelleri
zincirinin dünya çap›nda 240 otelinin
günlük operasyonlar› ve finansal performans›ndan sorumlu yöneticisiydi. Daha
öncesinde ise dört y›l Dell Bilgisayar’›n
‹spanya, ‹talya ve Portekiz’deki CEO’lu¤unu yapt› ve Dell’i ‹spanya pazar›nda bir
numaraya taﬂ›d›. Dell’den önce Olivetti
PC, Airtel Movil (Vodafone) ve HewlettPackard gibi ﬂirketlerin sat›ﬂ ve pazarlama birimlerine çal›ﬂt›. Ö¤renimini Sevilla
Üniversitesi’nde mimarl›k, Instituto de
Empresa’da (Madrid) MBA ve IESE Business School’da (Madrid) yönetici e¤itimi
ile çeﬂitlendiren Aguilera dört dil konuﬂabiliyor. Aguilera özellikle yeni teknoloji ﬂirketlerinin etkin yönetimi ve yeni pazarlar›n yarat›lmas› konusunda uzman.
Uzmanl›k alanlar›: ‹nternet odakl› iﬂ ve
yönetim, inovasyon, globalizasyon,
teknolojide kad›n
Konuﬂma ücreti: 13.000 – 16.000 avro

ISABEL AGUILERA

ANJA FOERSTER

S›rad›ﬂ› bir konuﬂmac›
‘SIRADAN Olmayan Herﬂey’ adl› kitab› ile
‘Y›l›n En ‹yi ‹ﬂ Kitab›’ ödülünü alan ve Financial Times taraf›ndan en iyi satan yazar
olarak gösterilen Anja Foerster, 2007 y›l›nda konuﬂmak için 58 defa kürsüye ç›kt›. Dinamik ve provokatif konuﬂma tarz› ile bilinen Foerster, özellikle gelece¤in iﬂ yapma
biçimleri ve inovasyon üzerine sunumlar›
ile talep görüyor. “Gelecek, risk almaya cesaret edenlerin ve eski kurallar› çi¤neyenlerindir” diyen Foerster, gelece¤in liderlerinin arkas›nda toz bulutu de¤il iz b›rakanlar
olaca¤›n› savunuyor. Almanya’da iﬂletme
okuyan Foerster, ABD’de burslu MBA yapt›. ABD ve Avusturya’da çeﬂitli ﬂirketlerde
çal›ﬂt›. Accenture’da yöneticilik yapt›. Daha sonra eﬂi Peter Kreuz ile birlikte Foerster&Kreuz adl› dan›ﬂmanl›k firmas›n› kuran Foerster, halen liderlere dan›ﬂmanl›k
veriyor ve tüm dünyay› dolaﬂarak al›ﬂ›lmam›ﬂ iﬂ fikirleri ar›yor.
Uzmanl›k alanlar›: Gelece¤in iﬂ yapma
biçimleri, inovasyon, farkl›l›k
Kitaplar›: Farkl› Düﬂünme, S›radan
Olmayan Herﬂey
Referanslar›: Siemens IT Solutions&
Services, Deutsche Bank, Ernst&Young,
Volkswagen AG, Swiss Economic Frorum,
PricewaterhouseCoopers
Konuﬂma ücreti: 7.400 – 10.000 avro
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A¤ dünyas›n›n
en önemli ismi

DAME STELLA RIMINGTON

MI5’ten iﬂ dünyas›na
ÜNLÜ ‹ngiliz gizli servisi MI5’in ilk kad›n
patronu. Keskin zekas› ve güçlü espri yetene¤i ile tan›nan Rimington’un uzmanl›¤›
geçmiﬂ deneyimlerinden tahmin edilebilece¤i gibi liderlik, yönetim, sürekli de¤iﬂen iﬂ dünyas› için yeni stratejiler geliﬂtirmek, yetenekli beyinleri toplamak, risk ve
güvenlik alanlar›nda yo¤unlaﬂ›yor. Liverpool Üniversitesi arﬂiv yönetimi bölümünden mezun olan Rimington, kocas›n›n Birinci Sekreterli¤i dönemi olan
1967’de MI5’e girdi. 1992’de MI5 genel müdürlü¤üne atand›. 1993’de MI5’i ilk defa
halka tan›tan bir broﬂür haz›rlatt›. 1996’de
emekli olduktan sonra Marks&Spencer’›n
yönetim kuruluna girdi. 2004’te bir kad›n
ajan› anlatt›¤› ilk roman›na ‘Riskte’ ad›n›
verdi. Bugün 73 yaﬂ›nda olan deneyimli
konuﬂmac› oldukça geniﬂ bir müﬂteri kitlesine yönetici koçlu¤u ve dan›ﬂmanl›k
hizmeti veriyor.
Uzmanl›k alanlar›: Sürekli de¤iﬂim
dünyas›nda liderlik, karmaﬂ›k
organizasyonlar›n yönetimi, kad›n›n
iﬂyerinde de¤iﬂen rolü, 21. yüzy›lda güvenlik
Kitaplar›: ‹llegal Eylem (2007), Gizli De¤er
(2006), Riskte (2004), Aç›k Giz (2001)
Referanslar›: Londra Lloyds, Novell
‹ngiltere, KPMG
Konuﬂma ücreti: 12.500 – 20.000 avro
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A⁄LAR, a¤ topluluklar› ve stratejik pazarlama konusunda uzman olan Prodanovic,
a¤lar›n iﬂ dünyas›na, inovasyona ve çeﬂitlili¤e pozitif etkileri konusunda talep gören bir konuﬂmac›. Dünyadaki ilk Chief
Networking Officer (CNO) olarak
tan›mlanan Prodanovic, iliﬂki a¤lar›n› organizasyonlar›n sürdürülebilir geliﬂimi
için önemli bir araç olarak görüyor. Ünlü
konuﬂmac› a¤lar›n bir sonraki aﬂamas›n›n
beyin a¤lar› (brainsworking) oldu¤unu
savunuyor. 2006’da inovatif iﬂ fikirleriyle
ödül alan genç konuﬂmac› Orta, Do¤u ve
Güney Avrupa’n›n baﬂar›l› pazarlama firmalar›ndan New Business Development’ta 15 y›ll›k iﬂ deneyime sahip.
2003’de kurdu¤u Brainswork adl› dan›ﬂmanl›k ﬂirketi ile geliﬂim konusunda dan›ﬂmanl›k veriyor. Tutkulu a¤ uzman›
2007’de 17 sunumunu beﬂ dilde yapt›.
Uzmanl›k alanlar›: Liderlik, iﬂ a¤lar›,
a¤lardan bir sonraki aﬂama beyina¤lar›,
CNO (Chief Networking Officer)’nun rolü,
yarat›c› endüstriler, yarat›c› giriﬂimciler
Kitaplar›: Networking&Beyond (2007)
Referanslar›: American Express Avrupa,
Londra Yarat›c› Kümeler Konferans›,
Küresel Genç Liderler Konferans›, HPB
(Hrvatska Postanska Banka)
Konuﬂma ücreti: 5.000 – 8.000 avro

SELMA PRODANOVIC

DANAH ZOHAR

Yönetim ve liderlik
Alg›lama yetene¤i ile de¤erler ve inan›ﬂlar› kapsayan manevi düﬂünce sistemi
Ruhsal Zeka (Spritual Intelligence – SQ)
üzerine büyük etki yaratan çal›ﬂmalar› ile
biliniyor. Türkçe’ye de çevrilen ‘Kuantum Benlik’ ve ‘SQ: Ruhsal Zekam›zla
Ba¤lant› Kurmak’ adl› kitaplar› bulunan
Zohar, kitaplar›nda IQ ve EQ’nun ötesine
geçerek ortaya att›¤› yeni kavram olan SQ
ile baﬂar›ya giden yeni yolu tan›ml›yor.
MIT’de fizik ve felsefe okuyan Zohar, bugün Cranfield Yönetim Okulu’nda ve Oxford Üniversitesi’nde Stratejik Liderlik
Program› dersleri veriyor. Zohar, ﬂirketlere sosyal ve teknolojik alandaki h›zl› de¤iﬂimleri nas›l karﬂ›layacaklar› ve bu de¤iﬂimleri kendi iﬂ alanlar› için nas›l faydaya dönüﬂtürebilecekleri konusunda dan›ﬂmanl›k veriyor.
Uzmanl›k alanlar›: Ça¤›m›zda çok yönlü
liderlik, sorun çözme sanat›, ruhen
yetenekli liderlik, kiﬂisel geliﬂim için SQ,
kuantum düﬂüncesi
Kitaplar›: Manevi Sermaye (2004),
Kuantum Benlik (2005), SQ: Ruhsal
Zekam›zla Ba¤lant› Kurmak(2002)
Referanslar›: BT, Motorola, Nokia, IBM,
Shell, Davos Dünya Ekonomik Forumu
Konuﬂma ücreti: 12.500 – 20.000 avro

Giriﬂimcilik sihirbaz›

SUSAN GREENFIELD

Öngörüleri ile ünlü
‹NSAN beyni alan›nda dünyan›n en popüler bilim insanlar› aras›nda yer alan Susan Greenfield, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin insan, iﬂletme ve liderlik üzerindeki etkileri konusunda sa¤lam öngörüleri ile ün kazanan bir konuﬂmac›. The
Guardian gazetesi taraf›ndan ‹ngiltere’nin en etkili 50 kad›n›ndan biri olarak
gösteriliyor. ‹lham verici ve canl› sunumlar›nda h›zla büyüyen elektronik medyan›n temelde insan beyni ve merkezi sinir
sistemini nas›l tahrip etti¤ini anlatan
Greenfield, bugün 57 yaﬂ›nda ve Oxford
Üniversitesinde farmakoloji dersleri veriyor. Çal›ﬂmalar›n› beyin fizyolojisi üzerinde yo¤unlaﬂt›ran Greenfield, alzheimer hastal›¤›n› araﬂt›rmak için Synaptica,
BrainBoost ve Neurodiagnostics adl› üç
farkl› araﬂt›rma ﬂirketinin de kurucusu.
Uzmanl›k alanlar›: De¤iﬂim, yarat›c›l›k ve
liderlik, risk yönetimi, iﬂin gelece¤i,
bilimsel ve teknolojik geliﬂimler, yar›n›n
insan›, bilincin teorisi
Kitaplar›: Kimlik: 21. Yüzy›lda Anlam Arama
(2008), Yar›n›n ‹nsan›: 21. Yüzy›l Teknolojisi
Düﬂünme ve Hissetme Tarz›m›z›
De¤iﬂtiriyor (2003), ‹nsan Beyni (2000)
Referanslar›: CIPD Guernsey, Do¤u
Londra ve ﬁehir Ak›l Sa¤l›¤› NHS Vakf›
Konuﬂma ücreti: 7.500 – 12.000 avro

LONDRA’DA baﬂar›l› bir avukat iken giriﬂimcili¤e at›lan ve 1995’de ‹ngiltere’nin
ilk Amerikan tarz› kahve zinciri Coffee
Republic’i kardeﬂi ile birlikte kuran Sahar
Hashemi, alt› y›lda 50 milyon sterlinlik
bir ﬂirket yaratarak halka açt›. 2001’de
yazd›¤› ‘Herkes Baﬂarabilir’ adl› kitab›nda
deneyimlerini anlatan Hashemi, 2004 y›l›nda Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Genç Küresel Liderler’den biri
seçildi. Bugün uluslararas› çapta tan›nm›ﬂ bir giriﬂimci ve konuﬂmac› olan Sahar Hashemi, heyecanl› ve motive edici
konuﬂmalar› ile dinleyicilerini etkiliyor.
‹stanbul’da düzenlenen Marka 2005
Konferans›’nda da ‘Herkes Baﬂarabilir’
adl› sunumuyla dinleyicilerden tam not
alan ünlü giriﬂimci, baﬂarmak için gereken en önemli ﬂeyin tutku oldu¤una inan›yor. Hashemi’ye göre markalaﬂman›n
yolu, giriﬂimcinin ürününe önce kendisinin inanmas› ve onu en iyi kalitede sunmas›ndan geçiyor.
Uzmanl›k alanlar›: Markalaﬂmak,
pazarlama, tüketici hizmetleri, giriﬂimcilik,
inovasyon, liderlik, iﬂ dünyas›nda kad›n
Kitaplar›: Herkes Yapabilir (2003)
Referanslar›: Deloitte Touche,
GlaxoSmithKline, Microsoft, Roche,
Marka 2005.
Konuﬂma ücreti: 7.500 – 12.500 avro

CATHY O’DOWD

Zirveleri zorlayan da¤c›
EVEREST’E kuzey yönünden t›rmanan
ilk kad›n da¤c› olan Cathy O'Dowd, bu
baﬂar›s› ile zorluklar›n insan› oldu¤unu
kan›tlayan bir konuﬂmac›. Kötü f›rt›na ile
karﬂ›laﬂmas›na ra¤men 1996 y›l›nda güneyden zirveye ç›kan O’Dowd, 1998 y›l›nda da Everest’in tehlikeli kuzey cephesinden zirveye ç›kan ilk kad›n da¤c› unvan›n› ald›. Zirve deneyimlerini etkileyici bir
ﬂekilde anlatmas›yla tan›nan Cathy
O'Dowd’un sunumlar› özellikle bireysel
motivasyon, tak›m dinamikleri, baﬂar›ya
giden yolda karﬂ›laﬂ›lan riskler ve mücadele üzerinde yo¤unlaﬂ›yor. Eski bir üniversite ö¤retim üyesi olan O’Dowd, medya çal›ﬂmalar›ndan mast›r derecesine sahip. Bugün 39 yaﬂ›ndaki Güney Afrikal›
ünlü konuﬂmac› ﬂimdi Avrupa’da yaﬂ›yor
ve t›rman›ﬂlar›na devam ediyor.
Uzmanl›k alanlar›: Ekip çal›ﬂmas›, liderlik,
bireysel motivasyon ve baﬂar›, zirveye
ulaﬂmak, tak›m dinamikleri ve de¤iﬂimle
mücadelede liderlik, risk yönetimi
Kitaplar›: Sadece Onun Hat›r› ‹çin (1999),
Everest: Karar Vermek Serbest (1997)
Referanslar›: Toyota, Credit Suisse,
NetIQ, Deloitte, Toyota, Ericsson, Morgan
Stanley, Microsoft
Konuﬂma ücreti: 7.500 – 12.500 avro ||

SAHAR HASHEMI

