
 

 

 
POLITIK- UND STRATEGIEBERATUNG 

POLİTİKA VE STRATEJİ DANIŞMANLIĞI  
POLITICAL AND STRATEGY CONSULTING 

 
Ostpreußendamm76 a, 12207 Berlin 

info@kolat-beratung.de 
www.kolat-beratung.de 
Tel. +49 (0) 588 53 842 

Funk.: +49 177 260 31 49 
 

 
 
 

ALMANYA’YA İŞ GEZİSİ  
YAPANLAR İÇİN HİZMETLERİMİZ 

 
 Almanya’ya iş ya da başka amaçlı ziyaret için mi geleceksiniz? 

 Profesyonel bir servis mi arıyorsunuz? 

 Profesyonel mihmandar ve tercümana mı gereksinimiz var? 

 Yapacağınız iş ya da görüşmelerden somut sonuçlar mı almak istiyorsunuz? 

 Almanya’da siyaset ve bürokrasiyi iyi bilen bir kuruluştan hizmet almak mı 

istersiniz? 

 

 Tüm bunlara olumlu yanıt veriyorsanız, sizin için doğru muhatabız.  

 

 Kenan Kolat, 

 

Almanya’da 35 yıldır yaşayan ve değişik sivil toplum kuruluşlarında ve sonra da 

Almanya Türk Toplumu’nun 9 yıl başkanlığını yapmış bir kişi olarak gerek siyasette, 

gerek kültür ve spor alanlarında, gerekse bürokraside birçok kişiyle çok yakın 

çalışmış bir kişiyim. Almanya’nın siyasal, ekonomik, bürokratik sistemini iyi bilen 

kişilerden biriyim.  

 

Size, amaç ve beklentilerinize uygun ve kaliteli hizmeti verebilmekten kıvanç 

duyarım. 
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Hizmet Paketlerimiz  

 

1. Paket: Seyahat Organizasyonu 

Almanya’ya geliş ve dönüş uçak biletleriniz tarafımızdan en uygun şekilde 

alınmaktadır. 

 

2. Paket: Otel Organizasyonu 

Almanya’nın her yerinde isteğinize ve bütçenize uygun oteller tarafımızdan 

sağlanmaktadır. 

 

3. Paket: Transfer Hizmetleri 

Havaalanı transferleri; görüşme ve gezilere araç/minibüs/otobüs transfer hizmeti 

sunulmaktadır. 

 

4. Paket: Mihmandarlık Hizmetleri 

Yapacağınız gezilerde ya da boş zamanlarınızda size hem dil bakımından hem 

de pratik sorunlarınızda yardımcı olacak çok dilli personelimiz hizmetinizde 

olacaktır.  

 

5. Paket: Tercümanlık Hizmetleri 

Yapacağınız görüşmelerde konulara göre hizmet verebilecek deneyimli 

tercüman sunulmaktadır. 

 

6. Paket: Boş Zaman Programı 

Görüşmeler dışında kalan zaman dilimi için, istekleriniz doğrultusunda gezi 

programları ve kültürel turlar hazırlanacaktır. 

 

7. Paket: Görüşmelerin Hazırlanması 

Görüşmeler öncesinde, karşı heyet ile ilgili bilgi derlenecek ve yapılacak 

görüşmelere daha hazırlıklı girilmesi sağlanacaktır. Ayrıca görüşme konusunun 

Almanya’da nasıl ele alındığıyla ilgili bir brifing sunulacaktır. 

 

8. Paket: Kültürlerarası Eğitim Semineri 

Alman kültürünün özelliklerinin ve farklı müzakere yöntemlerinin görüşmeler 

öncesinde ele alınacağı bir brifing ve seminer verilecektir. 

 

Paketleri tümden alabileceğiniz gibi, ayrı ayrı da satın alabilirsiniz.  

Tüm paketlerin alınması durumunda özel indirim uygulanacaktır. 

Bize taleplerinizi yazın, size fiyat önerilerimizi gönderelim:  

info@kolat-beratung.de 
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