Bazı Referanslar

Arzu İrez
1966’da İstanbul’da doğdu.

Avusturya Lisesi’ni bitirdikten

sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (Lisans) eğitimi aldı.
1988 yılında Procter & Gamble Türkiye’de, Satış bölümünde
profesyonel hayata atıldı. Ardından NCR’da Ürün Müdürlüğü,
Wella’da (P&G) ürün ve grup ürün müdürlüğü yaptı. 1998’de
Yataş A.Ş.’nin Pazarlama Müdürlüğü’nün ardından 2000
yılında katıldığı Doğuş Grubu –

Uno Ekmekleri’nde 2002’ye

kadar Pazarlama Direkötürlüğü yaptı. 2002 yılında kendi gıda
şirketini kurdu ve 5 yıl sonra şirketini satarak eğitmenlik ve
danışmanlık yapmaya başladı.
2007 yılından bu yana, liderlik, satış, pazarlama, müzakere,
iletişim, koçluk, müşteri memnuniyeti, duygusal zekâ ve Y
Kuşağını yönetmek gibi çeşitli alanlarda eğitimler veren İrez,
2016

yılı itibarıyla Blanchard International / Yönetim

Geliştirme Merkezi'nde Eğitim Uzmanı ve Danışman olarak
görev almaktadır.
Arzu İrez, İngilizce,

ÖZGEÇMİŞ

“ SLII eğitiminin en etkileyici tarafı, hayatımıza uygulama
yöntemin in açık ve net olarak ortaya koyması. Eğitimin
süresi yeterliydi. Arzu Hanım verdiği somut örneklerle
konunun kolay kavranmasını sağladı. Akıcı anlatımı ve
konuya hâkimiyeti ile eğitimin amacını tam anlamı ile
yansıttı. Her yönet�c�n�n bu eğitimi almasını kesinlikle
öneririm.”
Değer Tankut –Direktör
Simeks Tıbbı Sistemler

“ Eğitmen konusuna hâkim, hevesli, öğretmeye ve
anlatmaya aşık. Eğitimin süresi yeterli ve eğitimin etkisi
kişisel farkındalığımı attırdı.”
Eda Şahin Çeliker –Eğitim Müdür Yardımcısı
Aras Kargo

“ Eğitmen konuya oldukça hâkim ve bizlerin konu
hakkındaki gelişim düzeyimize göre liderlik stili gösterdi.
Bu anlamda hem sınıf içi eğitim hem de işbaşı
uygulamasını tecrübe etmiş olduk. Farkındalığımız arttı.”
Al�m Fat�h Kılınç –Operasyon Müdürü
Sanem Plast�k

“ Arzu Hanım eğitim içeriğini çok zevkli hale getirdi. İki
günün nasıl geçtiğini anlamadım. Etkileşimli ve
uygulamalı olması çok faydalı oldu.”
Tarcan K�per –CEO
Augmea S�mulat�on Technolog�es

“Arzu Hanım bu eğitimi yeni vermesine rağmen son
derece başarılıydı. Yıllardır yöneticilik yapmama rağmen
yeni bilgiler öğrendim ve eminim ki bundan sonra bana
bu bilgiler çok faydalı olacak. Eğitimin çarpıcı etkisi
bana göre ‘formül’ gibi. Hem problemi görmemizde hem
de çözmemizde faydalı ve etkili olacak bir araç.”
Rana Eken –Adidas Sourcing Ülke Müdürü
Ad�das Sourc�ng

“Arzu Hanım daha önce de kendisinden eğitim aldığım
tecrübeli bir eğitmen. Bu eğitimde de konusuna çok
hâkimdi ve anlatımda başarılıydı. Üslubu ve zaman
zaman esprili anlatımı temponun düşmemesini sağladı.
Verdiği örnekler ve aktardığı şahsi tecrübeleri eğitimin
etkisini arttırdı. Eğitimin süresi yeterliydi. Bu eğitimin iş
hayatıma katkısı olacağına inanıyorum.”
Hatice Öncel –CEO
Selçuklu Holding / İlko İlaç

Almanca ve Hollanda’ca b�lmekted�r.
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