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Gençl�k b�r şeyler yapmak �st�yor ama k�mse
d�kkate almıyor. B�z b�r ülken�n en büyük s�lahının
geçm�şden ber�d�r gençler olduğunu b�l�yor ve hem
kend�ler�n� hem de okurları b�lg�lend�rme anlamında
değer katmalarını sağlamaya çalışıyoruz

1.Hedef�m�z gençl�ğe yarar
sağlayacak �çer�kler çıkarmak

Mesajlaşma ve F�k�r sunma özell�kler�m�zle fark
yaratıyor ve gel�ş�m�n�ze katkı sağlıyoruz.

2. Yen� özell�kler�m�z �le her
zaman daha ver�ml� b�r platform

 

Ned�r?
Öğrenc� Blogları
 Gençler�n okuduklarında
kend�ler�n�n olumlu yönde
�lerlemeler� �ç�n
çalışıyoruz.
Çalışmalarımızı
çeş�tlend�rme, etk� gücü
yükseltme ve daha doğru
değer üretmem�z�
sağlamak �ç�n oluşturulan
b�r blog s�tes�d�r.



S�z�n �novasyona �lg�n�z var. S�tem�zden �novasyon
yazısını okuyorsunuz ve temel düzeyde öğren�yorsunuz,
mesajlaşma özell�ğ� �le yazıyı ya da b�r sorunuzu
arkadaşınıza sorab�l�rs�n�z, elde ett�ğ�n�z b�lg�ler�
gruplarımızda da tartışarak doğruluğunu artırab�l�r veya
b�r f�k�r gel�şt�reb�l�rs�n�z ve en sonunda �se f�k�rler
sayfasından f�k�r�n�z� beyan edeb�l�rs�n�z. Böylece b�r
konudan b�r �ş f�kr�n�n çıkışına kadar tüm sürec� b�z�mle
paylaşab�l�rs�n�z. Ne dem�şler;
B�rl�kten Kuvvet Doğar

Neden buradan f�kr�m� sunayım k� ?

Öğrenc� networkünüzü oluşturacaksınız
İş f�kr�n�z�n m�n� pazar araştırmasını yapab�lecek ve
ger� b�ld�r�mler �le daha �y� b�r ürün ortaya
çıkarab�leceks�n�z
Gruplar kurab�lecek bu sayede yönet�m becer�ler�n�z�
gel�şt�reb�leceks�n�z. Ülkem�zde k� en büyük sorun takım
oyunun olmamasıdır.

Üye olma faydaları

 

Neden
s�tem�ze üye
olmalısınız?
Çünkü �stekler�n�z� b�l�yor ve
ona göre kend�m�z�
gel�şt�r�yoruz. Blog
yazılarımızın yanında
mesajlasma özell�ğ� �le
sohbet ed�yorsunuz, k�m
b�l�r belk� de aklınızdak� �ş
f�kr�n� buradan tanıştığınız
b�r� �le yaparsınız?



Klüpler ve
d�ğer
gruplar

Klüpler s�tem�zde kurdukları gruplar �le hem kend�
�çer�s�nde hem de başka klüp/gruplarla mesajlaşarak
zamandan tasarruf ed�yor ayrıca çevres�nde d�kkat
dağıtıcı b�r durumda olmadığı �ç�n ver�mde artıyor.

KLÜPLER NASIL FAYDA SAĞLAYABİLİR?

GRUP KURMAK YA DA GRUP ÜYESİ OLMAK NASIL FAYDA
SAĞLAYABİLİR?

Grup kurmanız ayrıştırıcı olmayan konularda(D�n/S�yaset
vb.) spes�f�k olan ya da olmayan b�r konu etrafında
konuşab�leceğ�n�z b�r ortam düşünün. İşte b�z bunu
sağlıyoruz. Böylece daha ver�ml� b�r ortam vaad ed�yoruz.



B�z�mle İlet�ş�me Geç�n
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