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Ercüment Şansal
Yıllardır binlerce toplantı ve organizasyonda sunuculuk,  MC’lik yapan 

Ercüment Şansal aynı zamanda  
 enerji veren konuşmalarıyla tanınır. 

Karşısındaki topluluğu motive eder, enerji verir, düşündürür, zihin açar 
gerekirse neşelendirir işte bu yüzden  

Enerjisi Bol
“Efervesan Muhabbetler”

ondan sorulur! 



25 yıldır bir Hiil toplantıların içinde olan Ercüment Şansal, konuşma konusunda 
uzmanlığını toplantılarda aldığı tecrübeden edindi. Bu ne demek? Siz konuklarınıza, 
çalışanlarınıza ne konuda konuşulmasını istediğinizi söyleyin, gerisini ona bırakın! 

o anlatır.

konu neydi? 



Nasıl ?

Sizin için önemli noktaları 
belirlediğiniz kısa bir brief 
yeterlidir.  Toplantının 
sloganı ya da verilmek 
istenen mesaj gibi.  
Toplantınız eğlenceli mi? 
eğitici mi? motive edici mi? 
yoksa bilgilendirici mi ? 

01 02 03 04

Aktarmak istediğiniz konu ne? Neden konuşmacıya ihtiyacınız var? 
Konuklarınıza ne söylemek ne mesajı vermek istiyorsunuz? Toplantıdan 
hangi duygularla ayrılsınlar istiyorsunuz? 

Brief Hazırlık Sonuç 

Konseptiniz ve vermek 
istenilen mesaj 
doğrultusunda konuşma 
hazırlanır. 

Her konuşmanın 
birbirinden farklı, kuruma 
özel notlarla bezenmiş bir 
tarzı olur. 



Konuşmak, topluluklara bir Hikri anlatmak yalnızca kelimelerin 
gücünden gelmez. Sahneyi kullanmak, enerjiyi karşı tarafa aktarmak, 
dikkat çekmek gerekir. Bu yüzden Show Businness Sahnelemesi bunu 
anlatabilecek en iyi kavramlardan biri. 

anlatmalı.
söylemeli.
show business sahnelemesi

konuşmalı.



yaptı?  
Kurum içi iletişim, marka iletişimi 
ve ürün tanıtım etkinliklerinin 
sunuculuğu 
Showman & Televizyon sunuculuğu 
Business Show Konuşmacısı 
Profesyonel tiyatro oyunculuğu 
Seslendirme & Dublaj sanatçılığı 
Oyuncu koçluğu & Psikodrama 
Event kreatif & Marka iletişim 
danışmanlığı 
Sahne, diksiyon, fonetik, 
artikülasyon, etkili iletişim ve 
sunum teknikleri eğitimi verdi  ve 
halen devam etmekte  

 NELER
25 yılda 



Konu Neydi? 



durmayan 
Eğlenceli 

yerinde
neşe 

coşan 
coşturan !

veren 



Motive  
eden 

düşündüren 
zihin  

açan… 

sakinleştiren 



Kısacası… 
Konu Neydi? 

o anlatsın
siz söyleyin



Sahneyi 

Kimlerle  

Paylaştı? 

445 marka 5 binin üzerinde event…   



Konu Neydİ? 
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Başarı – Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar. Başardığınız her adım, yaptığınız her ilerleme, bir sonraki ilerleme 
için gerekli olan; güveni, isteği ve meydan okuma gücünü size verir. 

Mutluluk – Mutluluğu başka yerde değil, kendi yüreğinizde arayın. Huzurun kaynağı dışımızda değil, içimizdedir. 
Seçim midir? Formulü var mıdır? 

Hayat, Eşik ve Kendini Aş Üçgeni - Önce iyi ve dürüst ol, yeniliklere açık ol, merak et, sürekli öğren, kendine güven, 
üret, paylaş, inan, odaklan, asla vazgeçme. Peki bunların ne kadarını uygulayabiliyorsunuz? 

Takım olabilir miyiz? - Forma aidiyet duygusu, bireysel motivasyonu yüksek tutabilir miyiz? Doğru karar verebilmek 
ve birlikte hareket edebilmek için kendimizi ve işimizi sınamak. 



İletişim – İnsan olmanın olmazsa olmazı mıdır? İyi iletişimci olmak ne gibi yararlar sağlar? Kötüysen neler kaybedersin?
Fikirlerinizi esirgemeyin. Bildiğiniz her şeyi paylaşırsanız, fazlasıyla geri alırsınız!  
Zaman Yönetimi – İnsanlığın problemi: Ertelemek… En kıymetli kaynağımızı en iyi şekilde değerlendirmek elimizde mi?  

Kişisel Motivasyon – Bakış açımızı işimize yarayacak şekilde değiştirmek mümkün mü? Bahane bulmayın. Eğer bir işte 
parmağınız varsa, sorumluluğu üstünüze alın. Hedefsiz insan olur mu? 
İlişki Yönetimi – İlişkileri yönetmenin amacı nedir? Hangi durumlarda ilişkilerimizi kullanabiliriz?  

Yenilikçilik ve Değişim – Değişim değil, yenilik ve uyum. Zorluluk değil, heyecan. Engel değil, fırsat. Öğrenmek değil, gelişmek. 
Değişime uyum sağlamak için neler yapmalı? “İnsanlar değişmeyebilir, ama görme şeklimizi değiştirebiliriz” Değişimden neden 
kaçarız? 

Marka ve Değerler—Her markanın kendine has özellikleri vardır.Kimi zaman değerler olarak karşımıza çıkar, kimi zamanda 
kendi dilinden ortaya çıkan özelliklerdir. Peki siz, bu özelliklerin neresindesiniz? 

Stres yönetimi – Sağlık her şeyin başı. Hayatın olmazsa olmazı. Stres önlenebilir mi? Yönetilen stres, başarı, huzur ve mutluluğa 
yardımcı olabilir mi?  

Konu Neydİ? 
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teşekkürler


