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Pandemi sonrası dönemin dönüşen dünyasında, şirketinizi nerede konumlandırmak istiyorsunuz? 
Ekonominin Jedi tarafında mı olacaksınız, yoksa Sith lordlarının yanında mı?

EKO-NO-VASYON: ‘Ekolojik-ekonomik-inovasyon’ manifestonuz ne olacak? 
Şirketiniz, ülkemiz ve daha önemlisi dünyamız için sürdürülebilirliğe nasıl bir katkı sunacaksınız?

Eko-no-vasyon uygulamalarıyla kendi mavi okyanusunuzu yaratırken iç huzuruyla sürdürülebilir 
karlılık mümkün mü?
Eko-no-vasyon prensipleriyle inşa ettiğimiz Narköy’de, yönetim kurulları ve/veya üst yönetimlerle 
gerçekleştireceğimiz bu strateji çalıştayında kurumunuzun geleceği için beraberce kafa yoralım.
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PROGRAM AKIŞI

19.00  Narköy’e Giriş ve 1 Saatlik Narköy Turu
 • Narköy’ün kuruluşundaki ekonovasyon
    prensipleri
 • Tohum depomuz ve geleceğimiz
 • Narköy eko-sisteminden liderlere çıkarımlar

20.30 - 22.30  Ateş Başı Sohbet
 • Ekonovasyon bizler için birey olarak ne ifade ediyor.
Bireysel yaşantılarımızda ne kadar ekonovasyon uyumluyuz?
 • Dünyanın gidişatını nasıl görüyoruz? Ekonovasyon 
prensipleriyle sürdürülebilir refah mümkün mü?

06:30 - 09:00  Ormandan Eko-no-vasyon Dersleri
•  Ormanda sabah meditasyonu
• Ormanın müreffeh bir ekonovasyon sistemi olarak 
tanınması, alınacak dersler

09.00 - 10.00  Kahvaltı

10.00 - 10.30  Dünya Ekonomisi Eko-no-vasyon’la 
Büyüseydi Ne Olurdu?
 • Buhar makinasından bugüne ne yanlışlaryaptık?

10:30 - 11:30  Eko-no-vasyon Modeli Genel Hatları
 •  Temel ekonovasyon prensipleri
 •İş modeli olarak uygulanması BP3 modeli
   oBusiness itself – Varlık sebebiniz
   oPeople - İnsanlar
   oProcesses – Süreçler
   oPartnerships – Paydaşlar (Müşteriler ve diğer paydaşlar)

Ekonovatif bir Yapıya Dönüşüm (Grup Fasilitasyonu)
 • Bizim genel ekonovasyon prensiplerimiz ne olacak?
 • Varlık sebebimizde hangi uyarlamaları yapacağız?
   o Ürün gamı
   o Hizmet gamı
   o Yaratmak istediğimiz etki
   o Olmazlarımız, kırmızı çizgilerimiz

Narköy’e giriş ve Narköy turu

Ateş başı sohbeti

Ormandan 
Ekonovasyon Dersleri

Dünya ekonomisi
ve Ekonovasyon

Ekonovasyon modeli
genel hatları

Ekonovatif yapıya dönüşüm

Şirketimizde P^3
Ana prensipler
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03.
Gün

13:00 -14:00  Yemek

14:00 – 18:00  Şirketimizde P^3 – Ana prensipler
  
•People – İnsana yaklaşımımız
   o Tüm çalışanlar
   o Liderlerimiz ve liderlik iklimi
   o Uygulama prensiplerimiz
  
• Processes – Süreçlerimiz
   o Girdi tercihlerimizde ekonovasyon
   o Ürün, hizmet, değer üretim süreçleri
   o Sevkiyat, kanal, erişim tercihlerinde ekonovasyon

• Partnerships – Paydaşlar
  o İş ortağı tercihlerimizde kriterler
  o Müşteri tercihlerimiz, müşteri yaklaşımlarımızda 
     ekonovasyon

18:00-19:00 Serbest Zaman
19:00-21:00 Yemek
21:00-23:00 Müzikli Sohbetler /Gitar eşliğinde şarkıların
vbilinmeyen hikayeleri

08:00 - 09:00 Kahvaltı
09:00 - 12:30 Hayatı İdame – Sürdürülebilirlik
 • Takımlara ayrılma
 • Hayatı idame görevleri
    o Yiyecek bulma
    o Barınak yapma
    o Ateş yakma
 • Doğada sürdürülebilirlik

12:30 - 13:30 Yemek
13:30 - 16:30 Eko-no-vasyon’da Uygulama Disiplini
 • Mevcut durum ölçme/değerlendirme
 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi
 • Uygulama planlarının yapılması
 • Uygulama, izleme, düzeltme faaliyetleri

16:30 Manifesto Cümlemiz ve Birlikte Söz Verme

Serbest zaman

Müzikli sohbetler

Hayatı idame
ve sürdürülebilirlik

Ekonovasyonda uygulama 
disiplini

Manifestomuz ve birlikte
ve birlikte söz verme


