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Yatırımcı Konferanslarında Yüksek Performans Tüyoları 

Şunu bilin; Yatırımcı konferansları yorucudur. Aşağıdaki öneriler bu gerçeği sadece hafifletme amacı 

taşımaktadır. Eylemin bir festivale dönüşmesini beklemeyin.  Konferanslar, konferans teklifinin kabul 

edilmesinden sonra yol ve konaklama organizasyonu ile başlayan, taksiden inip eve girmekle biten bir 

maratondur. Bu yüzden önce mental olarak buna hazır olmak gerek. Geçmiş konferanslardaki güzel anları 

düşünün(Hemen aklınıza gelmezse moralinizi bozmayın. Düşününce bulacaksınız). Bu, şirketinizin borsa 

performansından memnun fon yöneticilerinin güler yüzü olabileceği gibi, gittiğiniz yerde yediğiniz iyi bir akşam 

yemeği, zorlu bir sunum sonrası nefis bir kahve ile taçlanmış mola ve hatta varsa küçük kızınız ya da oğlunuza iyi 

geceler telefonu olabilir. Kendinizi havaalanında duty free mağazalarına uğramak zorunda hissetmeyin. Bu 

insanların omzunda gizli bir yüktür. Yurtdışı yolculukla ilgili sürekli gerilim kaynağıdır. Kimseye içki puro çikolata 

almak zorunda değilsiniz. Parfümler de gerilime değecek kadar ucuz değil. Bavulu küçük tutun. 

Üşümeyeceksiniz. Üzerinize kahve dökülmeyecek merak etmeyin. Hanımlar, ayrıca o ayakkabı ile o bluz gayet 

gider.  Bavul sadece fiziksel değil önemli bir zihinsel yüktür bunu unutmayın. Havaalanına giderken bot 

giymeyin, kemer takmayın, bozuk para taşımayın. Sürüyle güvenlik kontrolü sizi yoran önemli bir faktördür. 

Buralardan süzülerek geçecek şekilde giyinin. Otelinize yerleştiniz. Konferans Bangok ya da Bombay’da 

değilse(ki genellikle olmaz) dışarıda bir şey kaçmıyor. Erken yatın erken kalkın.  

Artık konferansa geçebiliriz. Toplantıları saymayın. Sık sık programa bakmayın. O sizin değil organizatörlerin işi. 

Sizin işiniz şirketinizi anlatmak. Her toplantıyı ilk toplantı heyecanıyla yaşamak mümkün değil. Ama 

yapılabilecek şeyler var. Toplantı aralarında o masadan kalkın. Lavaboya gidin, koridorda turlayın ama masadan 

kalkın. (Ulaşabilirseniz küçük kızınızın/oğlunuzun sesi enerji vericidir)   Oraya buraya konmuş kurabiyelerden 

yemeyin. İştahınızı akşama saklayın. Partneriniz varsa sık sık rol değiştirin. Bu sizi uyanık tutacaktır. Anlatan siz 

değilseniz telefonunuzu kurcalamak yerine anlatılanı dinleyin. Desteğiniz gerekebilir.  

Toplantıyı etkin kılmak için karşınızdakine şirketi ne kadar tanıdığını sorun. Gerekirse kullanılacak terimlerle ilgili 

kısa bilgi verin. Hikâyenizi olabildiğince basitleştirerek anlatın. Alaycı/iğneleyici soruları kişisel almayıp sabırla 

cevaplayın. Bazılarının tarzı budur. Cevabını bilmediğiniz soru gelirse gözlerinizi tavana çevirip dolgu cümleler 

sarf etmek yerine bilgiyi onlara sonradan geçeceğinizi söyleyin. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Soruyu not 

alın ve ilk fırsatta cevaplayın. Ciddiyet önemlidir. Soruyu anlamazsanız anlamış gibi yapıp saçma sapan bir cevap 

vermeyin. Anlayana kadar yeniden sordurun. Hala olmuyorsa karşınızdakine toplantı dilinin İngilizce olduğunu 

hatırlatın. Elbette Türkiye’den gidince fonlar şirket kadar siyaset de konuşmak isterler. Bu durumda gözlerinizi 

tavana çevirip dolgu cümleleri sarf edin. Anlayışla karşılanacaktır. 

Uçağınız indi. Kontrollerden herkesten önce geçmek için koştunuz.  Küçük bavulunuzu alın ve sağ tarafa(duty 

free) bakmadan çıkışa hızlı adımlarla yürüyün.    

    

   


