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EROL YEDİER
Genel Müdür

BİZ BİZE

eğerli Arkadaşlarım,          

Sizleri yepyeni bir dönemin başlangıcında ve 
yine yeni görevimin başında saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.  Evet, Petra’da çok önemli ve ra-
dikal bir karar alınmış, prim sistemimiz tamamen 

değiştirilerek 1 Nisan 2014’ten itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu 
sistemimizin en önemli özelliklerinden biri arkadaşlarımızın le-
hine olarak menajerlik kademelerinin çok daha rahat, ulaşılabilir 
seviyelerde olması ve ayrıca bu kademelere göre prim 
oranlarının daha yüksek seviyelere çekilmiş olması.

          Bu durumda arkadaşlarımız, daha ilk kademelerden iti-
baren çok daha rahat menajer olabilecek ve tabii ki daha fazla 
kazanma imkanına sahip olacak. Bunun yanında her menajerlik 
kademesindeki 5 ayrı kol çıkarma şartı, grubumuzu kurarken 
daha ilk kademelerden itibaren sağlam bir temel üzerine ku-
rulacak, grubun istikrarlı büyümesi tüm kademelerde çok daha 
rahat bir şekilde hissedilecek ve yine tabii ki menajerlerimizin 
üzerindeki yük daha da azalacak. Çünkü her menajer kendi 
grubunu istikrarlı bir şekilde kurmak için gayret gösterecek. 
Kademelere rahat ulaşılması ve daha fazla kazanma imkânı 
menajerlerimizdeki coşkuyu ve heyecanı artıracaktır. Bu coşku 
ve heyecan dalga dalga tüm menajerlik kademelerine yayılacak 
ve tabii ki tüm menajerleri üste doğru itecektir.

          Bu sistemde benim için çok önemli 3 kademe olarak şunları 
gösterebilirim;
 1. Yeni temsilci kaydı yapmak.
 2. Yıldız sponsor çıkarmak.
 3. Direktör olmak ve yeni direktörler çıkarmak.
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          Bu bakımdan yeni sistemimizde yana doğru büyümeyi gerçekleştirebilmek 
için yeni arkadaş kaydını daima ön planda tutmak, bunu hiç unutmamak ve bu 
konuda özel bir gayret içinde olmak zorundayız. Yeni Yıldız sponsorlar çıkarmak 
hayati derecede önemli. Bunu gerçekleştirebilmek için devamlı yeni arkadaş girişi 
yapmalıyız ki bu arkadaşlarımızı ayrı ayrı Yıldız Sponsorluk kademelerine teşvik 
edelim ve ulaşmalarını sağlayalım. Dikkat edildiğinde menajerlik kademelerinin 
çoğunluğunda Yıldız Sponsor çıkarma şartı bulunmaktadır. Arkadaşlarımızın üst 
kademeye ulaşabilmeleri için her hâlükârda bu kademeye ulaşmaları ve bu kade-
melerden  geçmeleri gerekmektedir.

          Diğer önemli bir unsur ise Direktör olabilmek ve yanlara doğru yeni Di-
rektörler çıkarmaktır. Şimdi artık Direktör olabilmek ciro ve kademe açısından çok 
daha kolaylaşmış ve Direktörlük primi de birçok firmaya göre çok daha cazip hale 
gelmiştir. Bu durumda inanıyorum ki birçok arkadaşımız Direktörlük kademesini 
hedefleyecek ve bunun için büyük bir gayret içinde olacaktır. Yapmamız gereken 
önemli görevlerimizden biri de bu sistemi tüm arkadaşlarımıza normalden çok daha 
fazla gayret ederek, seminerler düzenleyerek arkadaşlarımızı bürolarda, otellerde, 
kafelerde veya evlerde toplayarak tanıtmak olmalıdır. Çünkü yeni sistemimiz, 
bilinmediği  ve anlatılmadığı takdirde arkadaşlarımıza hiçbir fayda sağlamayacak, 
bu da hiçbir menajere yarar sağlamayacaktır. Hepimiz kendi gruplarımızla ilgili 
önümüzdeki aylarda tabii ki en kısa sürede bu çalışmaları, bu tanıtımları yapmak 
zorundayız. Yeni prim sistemimizin tüm Petra camiasına hayırlar ve başarılar ge-
tirmesini diliyorum.

          Değerli Arkadaşlarım geçtiğimiz Mart ayında Petra’nın 24. Şampiyonlar 
Buluşması’nı tertipledik. Antalya’da WOW Topkapı Palace’ta tertiplenen 
Şampiyonlar Buluşması’nda cuma akşamı bir lansman yapılmış ve yeni prim siste-
mi Genel Müdürümüz Hakan Yedier tarafından tanıtılmıştır. Ayrıca kimyagerimiz 
Filiz Hanım tarafından yenilenen Kröyter 110 Bitki Yağı’nın tanıtımı yapılmıştır. 
100 ml olan 125 ml çıkan ve sprey başlıklı şişesiyle büyük beğeni kazanan ürünü-
müz yeniden satışa sunulmuştur. Ayrıca At Kestanesi ve Çay Ağacı ürünlerimiz 
hakkında genel bilgiler verilmiştir.

          Cumartesi günkü ödül törenimiz de çok canlı ve hareketli geçmiş, başarılı 
arkadaşlarımız kupalarını ve hediyelerini alarak başarılarının hazzını ve 
mutluluğunu yaşamışlardır. Akşam gala gecesinde aynı coşku ve heyecanla de-
vam etmiş, Gökhan Yedier’ in güzel şarkılarıyla coşku daha da üst seviyelere 
yükselmiştir. Pazar günü de arkadaşlarımız otelin imkânlarından yararlanmışlar, 
dinlenerek yorgunluklarını atmaya çalışmışlardır. Türkiye’nin dört bir yanından, 
Kuzey Kıbrıs’tan, Almanya’dan, Hollanda’dan gelen arkadaşlarımız pazar akşamı 
bölgelerine ve ülkelerine dönmüşlerdir.

          Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere mart ayında Antalya’daki Şampiyonlar 
Buluşması’nda yaptığım konuşmayı, birçok arkadaşımızdan gelen istek üzerine 
bültende yazmaya karar verdim.          Umarım ki herkes gereken mesajı alır ve 
hayatına çok olumlu güzellikleri katabilir.

          Hiçbir zaman kazanırken aslında neler kaybettiğinizi ya da yenilirken nasıl bir 
zafere doğru yürüdüğünüzü bilemezsiniz.  Yaşadığınız zorluklar altında ezilmeyi 
mi seçiyorsunuz yoksa bu zorluklardan kendinize yeni fırsatlar mı oluşturmayı 
tercih ediyorsunuz? Mutlu olduğunuz zaman mutlu mu ediyorsunuz yoksa 
başkalarına ve kendinize zarar mı veriyorsunuz? Bunların seçimi tamamen size 
bağlıdır. Neyi seçerseniz ve kendinizi hangi davranış biçimine layık görürseniz o 
davranışın karşılığı olan bir yaşam biçimini hak edersiniz. Kural bu kadar basittir.

          Herkes aksilikler, zorluklar ve kayıplar yaşıyor hayatında. Başınıza gelen 
olayları değiştirmeniz mümkün değildir. Onları algılama ve kabullenme biçiminizi 
değiştirebilirsiniz ancak. Dilerseniz o kayıplar içinde siz de kaybolmayı seçersiniz 
ya da yaşanan kayıplardan büyük kazançlar yaratmayı tercih edersiniz. Hayat oyu-
nunu nasıl oynayacağınıza kimse karışmaz.

          Karanlıkta kaybolmayı değil, kendi karanlığınıza ışık tutmayı seçin.  Sizin 
tek mucizeniz yine siz kendinizsiniz. Hiç kimse hayatınıza sizin için ışık olmaya 
gelmeyecektir. Hiç kimse elinde sihirli değnekle dokunduğu yerleri cennete çevir-
meyecektir sizin için. Bunu sadece siz kendiniz yapacaksınız.

          ‘’O benim ışığım, o benim dünyamı aydınlatan insan, o benim hayatımı 
değiştiren kişi…’’ dediğiniz insanlar sizin onlara yüklediğiniz anlamlarla sadece 
sizin ışığınıza eşlik ediyorlar. Onlar sizin için bir mucize gerçekleştirmiyorlar. Siz 
gerçekleştirdiğiniz mucizeye onları ortak ediyorsunuz. Bunun ayrımını iyi yapın.

          Kendi için ağlayıp isyan edenler sadece zaman ve enerji kaybederler. Size 
şunu da anlatmak isterim ki karamsar insanların fiziksel görünümleri de bir süre 
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sonra ürettikleri enerjinin rengini alır. Yüksek frekanslı enerji üreten 
pozitif insanların yüzleri de pozitif enerjinin rengini almaya başlar, 
gözleri ışık saçar gibi parlar. Yüzlerinde krem ya da makyaj olduğunu 
bile düşünürsünüz. Enerjinizi yükseğe çekmek, renginizi ve ruhunuzu 
ışıldatmak tamamen sizin elinizde.  Her şeyden önce şikâyet ederek 
yaşamaktan vazgeçeceksiniz. Bunun yerine şükretmeyi seçeceksiniz.

          Hiçbir şeyin ya da hiç kimsenin olumsuzluklarına odaklanıp şikayet 
etmeyin. ‘’Bana çok kötü davrandı… Hakkımda çok konuşuyormuş... 
Bütün mutsuzluğumun tek sebebi o… Aslında kötü biriymiş ama benim 
karşıma çıktı, işlerimi bozdu.. .Bugün de otobüsü kaçırdım, hayatta her 
şeyi hep kaçırıyorum zaten...’’ gibi yakarışlar içinde olmayın.  Kendiniz 
hakkında ya da başkalarıyla ilgili olumsuz konuları konuşmayın. Ener-
jinizi bu olumsuzlukların düzeyine indirip negatife düşmeyin. Herkesin 
yeryüzünde bir görevi olduğunu hatırlayın. Herkesi oldukları yerde ve 
güzel haliyle kabul edin. Ne zaman biri, başka biri hakkında şikâyet etse 
veya olumsuz taraflarını anlatsa o kişiye ‘’O bu haliyle güzel’’ demeye 
gayret edin. Herkesin bir tekâmülü var. Herkes bir diğerinin hayatı için 
görevli. Bu sistemin ahengini, kusursuzluğunu ve güzelliğini görün.

          Bugünden itibaren yeni bir alışkanlık edinmeye başlayın. Artık hiç 
kimse hakkında ve hiçbir şeyle ilgili asla şikâyet edip söylenmeyin. Bun-
dan böyle çözüm sizsiniz. Bunun yerine sadece şükredin.  Hoşlanmadığınız 
bir durum ya da kişi karşısında bile gülümseyin ve şükredin. Bankada 
sıra beklerken şükredin, metrobüsü kaçırdığınızda gülümseyip şükredin. 
Faturaları yatırmayı sürekli unuttuğu için eşinizden de şikâyet edip 
durmayın. Onun bu haline gülümseyin ve şükredin. Başkaları hakkında 
konuştuğunuz kötü şeyleri bir gün mutlaka kendiniz içinde duymaya 
başlarsınız.

          ‘’ERTELEMEK, TUZAĞA DÜŞMEKTİR’’

          İnsanların çoğu bir şekilde düşlerini, isteklerini, iyi bir yaşam 
arzularını kaybetmişler, vasat bir yaşamı, sıkıntılı günleri ve gözyaşı dolu 
geceleri kabullenmişlerdir. Fakat yine de onlar o şekilde kalmak zorunda 
da değiller. Bu üzücü durumlarından kurtulabilirler. Hepsi de dünyanın en 
büyük mucizesini gerçekleştirebilirler.

          Hayata başladığınız gibi devam etmek zorunda değilsiniz. 
İçinde bulunduğunuz yaşam biçiminden rahatsızlık duyuyorsanız ve 
bu sizi mutlu etmiyorsa, tatmin olmuyorsanız, bir şeylerin yolunda 
gitmediğini düşünüyorsanız, başka bir hayata ait olmayı diliyorsanız 
değiştirebilirsiniz. İstemediğiniz bir hayat biçimini sırf ‘’elimizde 
sürdürdüğümüz hazır bir hayat var, şimdi yenisiyle kim uğraşır’’ deyip ite 
kaka yaşamakla yükümlü değilsiniz. Zaten hayat tek boyutlu bir yolculuk 
da değildir. Hayat bir değişim ve dönüşüm mucizesidir. Uyandığımız her 
sabah yataktan başka bir insan olarak çıkarsınız. Yenilenir ve gelişirsiniz.

          Engeller yeni fırsatlar getirir. Siz engele takılıp kalmanız ve gerek-
siz yere onunla boğuşup savaşarak vakit kaybetmezseniz, burada size 
sunulan fırsatları ve mesajları görmek şansına sahip olursunuz. Hay-
atta tek engel sizin tavrınız, sizin düşünce biçiminizdir. Olayların size 
anlatmaya çalıştığı şeylere kulak verirseniz evrenle uyumlu bir işbirliği 
yakalamış olursunuz.

          Öz, sonsuz bir dürüstlük ister. Kendini kandıran insan kandırılmaya 
mahkûmdur. Kendini aldatan, kendine yalan söyleyen insanın evrene 
verdiği en güçlü emir ‘’ ben kandırılmaya layık biriyim. Hadi gelin beni 
kandırın’’dır. Bütün duygu, düşünce ve engellerinizle evrene dikte 
ettiğiniz bu güçlü emirle, hayatınız boyunca kandırılmaya izin verirsiniz. 
Ondan sonra da hayatları boyunca ‘’Hep aldatıldım, hep kandırıldım, hep 
dolandırıldım’’ diye dövünüp duran milyonlarca insanın hikâyesini din-
leriz. Oysa evrene bu emri veren bizzat kendinizsiniz. Neden kendinize 
karşı dürüst olamıyorsunuz, neden kolaya kaçmayı seviyorsunuz. Bu 
sorularınıza vereceğiniz dürüst ve samimi yanıtlarınız sizi hızlıca çözüme 
doğru götürür.

          İnsanlar acı çekmekten korktukları için hatalarıyla yüzleşmek iste-
mezler. Üzülme korkusu çok zaman insanın karşısına kendini kandırmak 
tepkisi olarak çıkar. Bir konuda kendinize yalan söylemek yoluna 
gidiyorsanız, bu sizin üzülmekten korktuğunuza işaret eder.  Bana göre 
en doğru okunması gereken işaretlerden biridir bu. İnsanın kendisine 
karşı dürüst olması öze duyduğu saygıdır. Özüne saygı duymayan birinin 
evrenle uyumlu ve barışık yaşaması mümkün olmaz. Bu kişiler hayatla 
ve dünyayla sürekli kavga halinde yaşayıp derin mutsuzluk ve tatmin-
sizlikler hissederler.

          Hayata karşı tatminsiz, mutsuz ve kavgacı haldeyseniz eğer, büyük 
ihtimalle bir konuda kendinizi kandırıyorsunuzdur ve bu da güçlü bir 
şekilde üzülmekten büyük korku duyduğunuzun işaretidir.  Hatalarınızla 
yüzleşin. Üzülmekten korkmayın. Korku size hayatınız boyunca mut-
suzluk ve tatminsizlik hissettirecektir.  Ne olursa olsun yanlışlarınızla 
yüzleşip bunları neden yaptığınız konusunda netleşin ve kendinizi af-
federek hayatınızda yeni bir sayfa açın. Yüklerinizi gereksiz yere hayat 
boyu sırtınızda taşımayın. Kendinize karşı bağışlayıcı olun.

          Mücadele ederek kazanamazsınız. Sadece coşkuyla elde edebil-
irsiniz. Savaşmak, yanlış bir stratejidir. İstediğiniz şey için savaşırsanız, 
mücadele ederseniz, direnirseniz onu elde etme şansınızı ortadan 
kaldırırsınız. Mücadele etmek ve savaşmak negatif duygulardır. 
Olmayacağına inandığınız için savaşmak ve direnmek zorunda his-
sederseniz kendinizi olmayacağına inandığınız için zaten siz ne kadar 
savaşırsanız savaşın istediğiniz yine olmayacaktır.

          Buradaki anahtar kelime ‘’coşku’’ dur. Severek, isteyerek, büyük bir 
heyecan, coşku ve hevesle işe koyularak istediğiniz şeye ulaşabilirsiniz. 
Doğru niyet, doğru hareket, yüksek frekans, güçlü çekim gücü, akışa 
teslimiyet ve güven sizin için olması gerekeni gerçekleştirecektir.  Bir 
şeyi gerçekten çok istiyorsanız zaten onun için mücadele etmenize 
ya da birileriyle savaşmanıza gerek yoktur. Ruhsal hafıza onun 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilir. Siz yoğun bir coşku ve heyecan 
hissediyorsanız, dilediğiniz gerçekleşmiş gibi mutluysanız doğru eylem-
leri gerçekleştirirsiniz.

          Niyetiniz için mücadele etmek zorundaysanız ve bir şeye ulaşmak 
için engeller içinde olduğunuza inanıyorsanız, bunun için de direnerek 
savaşmak gerekiyorsa kendinizi iyi hissetmezsiniz. Mücadele etmek 
yerine ‘’olmak’’ önemlidir. Buradaki seçiminize dikkat edin. Siz niyetiniz 
için mücadele etmek gerektiğine inanıyorsanız yanlış enerjidesinizdir. 
Niyetinizi gerçekleştirmeyi ve ona ait olmayı seçiyorsanız bu doğru en-
erjidir. Doğru enerji size doğru eylemleri sunacaktır zaten.

          Egolarınız korku ve kibir barındırır. Egolar size binlerce olasılık 
sunar. Niyetinizin gerçekleşmeyeceğiyle ilgili sayısız senaryo yazar 
ve sizi de buna inandırır. Önünüzde binlerce yol olduğunu gösterir 
size ve siz hangisini seçmeniz gerektiğini bilemezsiniz. Oysa egonuza 
kulak vermek yerine öze sadık kalırsanız o size tek bir yol olduğunu 
gösterecektir niyetinize ulaşmak için. Sizin için en doğru olan yolun ne 
olduğunu sadece özünüz bilir, egonuz değil.  Hangi sesin egodan, hangi 
sesin özden geldiğini ayırt edemiyorsanız, yapacağınız tek şey duy-
gunuza yönelmektir. Sizi mutsuz, umutsuz, yolsuz, ışıksız, karamsar ve 
yerinde sayar halde bırakan ses egodan gelen sestir. Egonun önerdiği 
seçenekler size yorucu gelir. Yazdığı senaryolar sizi umutsuz kılar, ken-
dinizi iyi hissetmezsiniz. İçinizde bir sıkıntı vardır. Bu egonuzun size 
oynadığı duygusal bir oyundur. Özden gelen ses size umut kapıları açar, 
heyecan yükler, neşe verir, coşku verir, güven hissettirir, kendinizi mutlu 
ve tatmin olmuş hissedersiniz, niyetiniz henüz gerçekleşmediği halde 
sizin için her şey yolundadır. Bu duyguyu veren ses, özden gelir. Kulak 
vermeniz gereken ses de zaten budur.

         Nisan ayının yeni prim sistemimizle birlikte çok başarılı, coşkulu, 
heyecanlı, mutlu ve sağlıklı geçmesini diliyorum, hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

          Her şey gönlünüzce olsun.   

Yazının devamı Mayıs sayımızda...



REYHAN PEKEL
Sevgili Petra’lılar,   
 
Bülten yazıları Eş Başkanım ve Genel 
Müdürüm tarafından yazılırdı her ay, 
ancak bildiğiniz üzere Genel Müdürüm ve 
oğlum Hakan bey’in görevi 31 Mart 2014 

itibarı ile Türkiye Petra olarak sona erdi. Bu görevine 1 
Nisan 2014 itibarı ile Avrupa’da Petra GmbH de devam 
edecek.   
Öncelikle, bu güne kadar ki tüm çalışmaları, yaratıcı 
fikirleriyle Şirkete katkıları, vizyonu ile açtığı yeni 
ufuklar için, şahsım, Şirketim ve sizler adına sonsuz 
teşekkürler ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum 
ki, ÇALIŞKANLIĞI, AZMİ ve ENGİN VİZYONU ile Hakan 
Bey Avrupa Petra’yı başarıdan başarıya koşturacak. 
Başta oğlum Hakan olmak üzere tüm Avrupa Petra’ya 
başarılar diliyorum ve diyorum ki, Hakan Bey sizlerle 
çalışacağı için çok şanslısınız Avrupa Petra Mensubu 
arkadaşlarım.

Nisan ayına sistem olarak yepyeni ve bana göre ÇOK 
GÜZEL bir değişimle başlıyoruz. Yeni sistem ile Petra’ya 
gönül vermiş siz değerli çalışma arkadaşlarımızla 
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Yönetim Kurulu Başkanı

çok ciddi başarıların altına imzalar atacağız. Bu sistemin 
hazırlanmasında çok fazla emeği geçen ve bunu için ciddi bir 
mesai harcayan Hakan Bey’e bir kez daha şükranlarımı sunmadan 
geçemeyeceğim. Sizlerden beklentim ve ricam odur ki, Nisan ayını 
yeni sistemle çok ama çok iyi değerlendirin, KENDİNİZE, KENDİNİZİ 
KANITLAYARAK neler yapmaya muktedir olduğunuzu görün ve bu 
sayede hem motivasyonunuzu hem de kendinize olan özgüveninizi 
tazeleyip yükselterek çok daha büyük başarılara doğru yelken 
açın. 

Kıyıdan ayrılmayı göze alamayanlar Engin Denizleri keşfedemezler.. 
Başarının önündeki en büyük engel özgüven eksikliği ve korkulardır. 
Başarılı insanlar çözüm odaklı, başarısız insanlar da bahane ve 
problem odaklı düşünürler.. 
Başarılı olmanın sırrı, başarısızlıklarımızı sevgiyle kabullenip, 
YENİDEN..YENİDEN..YENİDEN.. Denemekte yatar.. 
Yaşam denen olgu sadece cesur insanları ödüllendirir.. 
Başarmak istediğiniz her ne ise, hiç kimsenin etkisinde kalmayarak 
yolunuza devam edin, zira birçok insan ‘BEN SENİN İYİLİĞİN İÇİN 
SÖYLÜYORUM ‘’ diyerek sizin moralinizi bozacak ve sizi yolunudan 
döndürmeye çalışacaktır. 
Kendi kararlarını kendileri veremeyen insanlar ASLA ve ASLA kendi 
hayatlarının yönetmeni olamaz, sadece başkalarının kararlarıyla 
hareket eden FİGÜRAN’lar olmaya mahkûm olurlar.

Yapmak ve ulaşmak istediklerinin önce hayalini kur.. 
Bu hayal doğrultusunda hedeflerini belirle..  
Hedeflerin doğrultusunda plân ve Programını yap.. 
Ve… uygulamaya geç..      
Bil ki her zaman ama her zaman sonuç olumlu olacaktır.. 
Buluşlarıyla Dünya’ya mâl olmuş başarılı insanların hayatlarını 
okuduğunuzda görürsünüz ki, bu başarılarının evvelinde ciddi 
başarısızlıklar yaşamış, ama pes etmeyerek yollarına devam etmiş 
ve sonuçta da istedikleri amaca ulaşmışlar ve isimlerini Dünya 
tarihine yazdırmışlardır.. Değerli arkadaşlarım yazımı Mark Twain’in 
çok sevdiğim bir deyişiyle bitirmek istiyorum..
Hepiniz birer KÖMÜRSÜNÜZ.. Zira Dünya’nın en değerli madeni 
ELMAS kömürden elde edilir..
Kömür olarak kalmak, ya da kendimizi işleyerek Elmas’a dönüşmek 
tamamen kendi elimizdedir. 
Hepinizi BİRER ELMAS olarak görmek dileğiyle, başarılar diliyor ve 
sevgilerimi sunuyorum..
Dualarım her daim siz değerli çalışma arkadaşlarımla beraberdir. 
Bilin istedim..       
 



BAŞARI HİKAYELERİ

EMİNE GENÇ

AHU ARAT

03 Bölge

02 Bölge

Sevgili Petra ailesi,

Bir Şampiyonlar Buluşması’nı daha geride bıraktık. Nisan ayı itibari ile yeni çalışma sistemimize geçmiş olacağız. 

Tümüyle ekip çalışmasına odaklı bu yeni sistemin hepimize büyük coşku kazandıracağını düşünüyorum. Bundan 

böyle her ne kadar kataloglarımızda yer almasa da en büyük ürünümüz sistemimiz olacak. Bu ürünü iyi tanımalı, 

ekibimizdeki tüm arkadaşlara iyi anlatmalıyız. Baharın da getireceği enerjiyle nisan ayında daha çok koşmalı, ayın 

ilk gününden planlı çalışmalıyız.

Bir hedefimiz vardı hatırlarsanız; bir dünya markası olmak. Geçtiğimiz ay yaptığım Almanya seyahatine kadar 

bunun yalnızca bir hayal olduğunu düşünüyordum. Ama oradaki enerjiyi, potansiyeli gördükten ve Genel 

Müdürümüz Hakan Bey’in tümüyle Avrupa’daki firmamızın başına geçeceğini duyduktan sonra bu fikrim hızla 

değişmeye başladı. Ve hayallerimin sınırlarını genişletmeye başladım. Şimdi ufak ufak adımlarla Avrupa’ya 

açılmaya, oralarda ekipler kurmaya başladık. Umarım yolları her daim açık olur.

Şampiyonlar Buluşması hepimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Ama özellikle ben ve grubum için. 

Birincilik kupalarını almamızın yanı sıra rahmetli annemin en çok arzu ettiği ödülü “Bürolar Arası Birincilik” 

flamasını da evimize getirdik. Verdiğim sözlerin arkasında durabilmemi sağladıkları için tüm menajerlerimize, 

ekip arkadaşlarımıza, büro çalışanlarımıza tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bize hep bir arada, el 

ele olmayı nasip etsin.

Tüm başarıların arkasında mutlaka büyük bir emek hikâyesi var. Benim hikâyem canım annemin emeklerinin 

sonucu, mirasçısı olarak başlıyor. En büyük teşekkürüm her zaman ona, canım annem Sunay Beslen’e. Bıraktığın 

tüm güzellikler kalbimin, beynimin daima içinde olacak. Emeğin emeğimle daha da büyük başarılara ulaşacak. 

Gözün arkada kalmasın!

Herkese sevgi ve saygılarımla başarılar diliyorum.

Sevgili Petra ailesi,

Petra’yla tanışmam geçtiğimiz yıl nisan ayında oldu. Çok tesadüfi bir tanışmaydı. Cam bezi almıştım. Daha sonra 

Petra toplantısına davet edildim ve ürünleri tanıma fırsatım oldu. “Sizin evinizde toplantı yapabilir miyiz?” diye 

sorduklarında kabul ettim. Bu toplantıda Petra ailesine katılmam teklif edildi. Ben asla bu işi yapamam, beni bu ise 

bulaştırmayın dedim. Arkadaş ısrarla, sen bu işi yaparsın, senden o enerjiyi alıyorum, dene bir şey kaybetmezsin, 

dedi. Haklıydı da! Düşündüm, evet bir şey kaybetmem diyerek başlangıcı yaptım. Petra ailesinin içine girdiğimde 

gün geçtikçe çok güvenilir bir şirket olduğunu anladım. Benim için güven çok önemliydi. Bu ise başlamamdaki en 

önemli sebep Türk şirketi olmasıydı. Kısa sürede şirkete olan inancım, güvenim arttı. Azmim, isteğim inancımla 

kısa sürede büyük başarılar elde ettim. Benim için bu daha yeni bir başlangıç. Allah’ın izniyle çok daha iyi yerlere 

ulaşacağım. Bana desteklerinden dolayı Yasemin Otur, Hatice Bayram ve gece gündüz kahrımı çeken canım 

Yasemin Türkoğlu’na çok teşekkür ediyorum.

Ben yapamam, başaramam diye bir şey yok! İnanmak, istemek başarmanın yarısı. Diğer yarısı da azim ve çalışmakla 

oluyor. İyi ki Petra ailesine katılmışım, iyi ki bu şirketle aynı yolda yürüyorum. Petra’yla daha nice büyük başarılara 

imza atacağım inşallah.

Mart ayındaki Şampiyonlar Buluşması’nda Yedier ailesini yakından tanıma fırsatını buldum ve bu şirkete 

güvenmekle çok doğru bir karar verdiğimi anladım. Bu vesileyle Yedier ailesine, özellikle genel müdürüm Hakan 

Yedier’e sonsuz teşekkürler... Durmak yok, Petra bayrağını tüm Avrupa’da dalgalandıracağız. 

Almanya’dan Petra ailesine sonsuz sevgi ve saygılarımla…
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Müdür

Bölge 
Müdürü

Koordinatör

Direktör

Elmas 
Direktör

Çift 
Elmas
Direktör

Üç 
Elmas 
Direktör

President’s
Director

Yıldız 
Sponsor

Satış 
Temsilcisi

Ekip
Lideri

Safir 
Direktör

Çift
Safir 
Direktör

Üç 
Safir 
Direktör

Şampiyonlar 
Buluşmasına 
katılım hakkı

Hazine 
sandığından 
hediye çeki

Ömür boyu 
kontrat hakkı

Sürekli indirimli 
ürün alma hakkı

Özel 
dönemlerdeki 
kampanyalardan 
yararlanma 
hakkı

Şampiyonlar 
Buluşmasına 
2 kişi katılım 
hakkı

Hazine 
sandığından 
altın hediye

Şampiyonlar 
Buluşmasına 
2 kişi katılım 
hakkı

Hazine 
sandığından 
altın hediye

Şampiyonlar 
Buluşmasına 
2 kişi katılım 
hakkı

Hazine 
sandığından 
altın hediye

Şampiyonlar 
Buluşmasına 
2 kişi katılım 
hakkı

Petra World 
Club yurtdışı 
gezisine katılım 
hakkı

Hazine 
sandığından 
altın hediye

Safir taşlı altın 
yaka rozeti

Şirket genel 
cirosu 
üzerinden prim 
ödemesi

Şampiyonlar 
Buluşmasına 
2 kişi katılım 
hakkı

Petra World 
Club yurtdışı 
gezisine katılım 
hakkı

Hazine 
sandığından 
altın hediye

Çift Safir taşlı 
altın yaka 
rozeti

Şirket genel 
cirosu 
üzerinden prim 
ödemesi

Şampiyonlar 
Buluşmasına 
3 kişi katılım 
hakkı

Petra World 
Club yurtdışı 
gezisine 
katılım hakkı

Hazine 
sandığından 
altın hediye

Üç Safir taşlı 
altın yaka 
rozeti

Büyük 
buluşmalarda 
CIP bölümde 
oturma hakkı

Üst Direktörler 
toplantısına 
katılım hakkı

Şirket genel 
cirosu 
üzerinden prim 
ödemesi

Şampiyonlar 
Buluşmasına 
3 kişi katılım 
hakkı

Petra World 
Club yurtdışı 
gezisine 2 kişi 
katılım hakkı

Hazine 
sandığından 
altın hediye

Elmas taşlı 
altın yaka 
rozeti

Büyük 
buluşmalarda 
CIP bölümde 
oturma hakkı

Üst Direktörler 
toplantısına 
katılım ve 
oy kullanma 
hakkı

Şirket genel 
cirosu 
üzerinden prim 
ödemesi

Derinlik primi 
ödemesi

Şampiyonlar 
Buluşmasına 
3 kişi katılım 
hakkı

Petra World 
Club yurtdışı 
gezisine 2 kişi 
katılım hakkı

Hazine 
sandığından 
altın hediye

Çift Elmas 
taşlı altın yaka 
rozeti

Büyük 
buluşmalarda 
CIP bölümde 
oturma hakkı

Üst Direktörler 
toplantısına 
katılım ve 
oy kullanma 
hakkı

Şirket genel 
cirosu 
üzerinden prim 
ödemesi

Derinlik primi 
ödemesi

Şampiyonlar 
Buluşmasına 
3 kişi katılım 
hakkı

Petra World 
Club yurtdışı 
gezisine 2 kişi 
katılım hakkı

Hazine 
sandığından 
altın hediye

Üç Elmas taşlı 
altın yaka 
rozeti

Büyük 
buluşmalarda 
CIP bölümde 
oturma hakkı

Üst Direktörler 
toplantısına 
katılım ve 
oy kullanma 
hakkı

Şirket genel 
cirosu 
üzerinden prim 
ödemesi

Derinlik primi 
ödemesi

Şampiyonlar 
Buluşmasına 
3 kişi katılım 
hakkı

Petra World 
Club yurtdışı 
gezisine 2 kişi 
katılım hakkı

Hazine 
sandığından 
altın hediye

Dört Elmas 
taşlı altın yaka 
rozeti

Büyük 
buluşmalarda 
VIP bölümde 
oturma hakkı

Üst Direktörler 
toplantısına 
katılım ve 
oy kullanma 
hakkı

Şirket genel 
cirosu 
üzerinden prim 
ödemesi

Derinlik primi 
ödemesi

YILDIZLAR TAKIMI

PROFESYONELLER 
TAKIMI

SAFİRLER TAKIMI

Ön sırada 5 kayıtlı 
ve en az 3 aktif 
temsilci ile 900.-TL 
grup cirosu.

1 Yıldız Sponsor 
ve ön sırada 4 aktif 
temsilci ile 3.000.-TL 
grup cirosu

Ayrı kollarda 3 
Yıldız Sponsor ve ön 
sırada 2 aktif temsilci 
ile 6.000.- TL grup 
cirosu

Ayrı kollarda 5 Yıldız 
Sponsor ile 12.000.-TL 
grup cirosu

Ayrı kollarda 3 Yıldız 
Sponsor ve 2 Ekip 
Lideri ile 20.000.-TL 
grup cirosu

Ayrı kollarda 3 Yıldız 
Sponsor ve 2 Müdür ile 
35.000.-TL grup cirosu

6 ay içerisinde en az 
3 defa, 1 Direktör 
ve 4 yan koldan 
toplam 18.000.-TL 
grup cirosu

6 ay içerisinde en az 
3 defa, ayrı kollardan 
2 Direktör ve 3 ayrı 
koldan toplam 
18.000.-TL grup cirosu

6 ay içerisinde en az 
3 defa, ayrı kollardan 
3 Direktör ve 2 ayrı 
koldan toplam 
18.000.-TL grup cirosu

6 ay içerisinde en az 
3 defa, ayrı kollardan 
5 Direktör

6 ay içerisinde en az 
3 defa, ayrı kollardan 
7 Direktör

6 ay içerisinde en az 
3 defa, ayrı kollardan 
10 Direktör

6 ay içerisinde en az 
3 defa, ayrı kollardan 
15 Direktör

%4

%9
%12

%15

%18

%22

BAŞKANLAR TAKIMI

Satış 
temsilcisinin 
haklarına 
ilaveten, grup 
üzerinden 
prim kazanma 
ve Hazine 
sandığından 
hediye çeki

Yıldız 
Sponsorunun 
tüm haklarına 
ilaveten Hazine 
sandığından 
hediye çeki

• Her menajerlik kademesi için aylık en az bir kayıt mecburidir.
• Şahsi aktiflikler kayıtlı olunan ülkede yapılmış olmalıdır.
• 100 TL ve üzeri sipariş verenler aktif sayılır. Yeni kayıtlar da aktifliğe sayılır.

• Müşteri siparişleri ve yeni kayıtlar şahsi ciroya işler.
• Aktif temsilciler ön sırada (frontline) olmalıdır.
• Menajer şartı kol derinliğindeki en üst ünvandan hesaplanır.

• Y.S. kademesi hariç tüm kademeler için en az 5 aktif kol şartı vardır.
• Yazılı şartları sağlayan menajerler çakışma problemi yaşamazlar.

PETRA MARKETING PLAN

KARİYER BASAMAKLARI
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Kotalar aşağı, primler yukarı! Sonuç? Petralılar kariyer basamaklarını artık koşar adım çıkıyor. Artık sadece yüksek 
menajerlik seviyelerindeki temsilcilerimiz değil, başlangıç seviyesinden itibaren tüm temsilcilerimiz daha yüksek ka-
zanç elde edecek. Petra temsilcisi olmak, yeni prim sistemiyle çok daha avantajlı hale geliyor. Kariyeriniz ve geliriniz 
süratle yükseliyor.

Yeni prim sistemimizden faydalanabilmek için:
-Kendinize bağlı en az 5 kolunuz olması
-Minimum 3 aktif üyeniz olması
-Şahsi cironuzun 250 TL olması
-Her ay minimum 1 yeni temsilci kaydı yapmanız yeterli.

Petra birlikte kazanmaya, birlikte başarmaya devam ediyor. Yolunuz açık, kazancınız bol olsun!

PRİM SİSTEMİMİZ YENİLENDİ…
BUNDAN BÖYLE YOLA ÇIKAR ÇIKMAZ 
YÜKSEK KAZANÇ!



FIRSAT KÖŞESİ

Müşterilerimizin hediyeleri kullanışlı, ödemeleri taksitli!

1
2

3KARGO
BEDAVA

İKİ
TAKSİT

6022 ECOLINN 
ECOPOWER SÜPER 
YAĞ ÇÖZÜCÜ 100 ml

Müşterilerimizin 250TL ve
üzerindeki tüm alışverişleri
Nisan ayı boyunca iki taksit!
Bir de üstüne kargo bedava ve 
6022 Ecolinn Ecopower Süper 
Yağ Çözücü 100ml - HEDİYE

* Petra ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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!! www.meinepetra.de 
web sitesi yenileniyor



ŞAMPİYONLAR BULUŞMASI

14 - 16 MART 2014 / TOPKAPI PALACE 
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ŞAMPİYONLAR BULUŞMASI



Clean

Cook

30 ÜLKE GENELİNDE EN BAŞARILI PETRA’LILAR

Şubat Ayı Şahsi Ciro İlk 10

1. Ayşe Korkmaz

2. Oya Cevizci

1. Hatice Durukan

2. Şenay Akoğlu

3. Hatice Özer 3. Ahu Arat
4. Handan Er 4. Name Tarakçı
5. Reyhan Er 5. Gökhan Yedier
6. Kader Özge 6. Hatice Özer
7. Seher Ertan Kavak 7. Perihan Kemaloğlu
8. Meliha Kaynak 8. Gülistan Çalık
9. Çağla Yüzügüldü 9. Eşe Canbaz
10. Türkan Altınışık 10. Leyla Çakmak

Şubat Ayı Grup Ciro İlk 10

HATİCE 
DURUKAN
03 Bölge

1.

HATİCE
ÖZER
03 Bölge

2.

ŞENAY 
AKOĞLU
03 Bölge

3.

AYŞE 
İKİBAŞ
08 Bölge

1.

FATMA 
ÇETİN
08 Bölge

2.

ELİF 
VURGUNCU
08 Bölge

3.

LifeSULTAN 
ERDEM
07 Bölge

1.

AYGÜN 
ALTINDAĞ
01/B Bölge

2.

FAZİLET 
ÖĞDEM
03 Bölge

3.

Wellness GÜLSÜM 
GÜÇLÜ
54 Bölge

1.

KADER 
ÖZGE
02 Bölge

2.

NESRİN 
PALAZ
06/B Bölge

3.
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BAŞARILARIMIZ



ÜLKELERE GÖRE EN BAŞARILI PETRALILAR

ŞUBAT AYINDA MENAJERLİK KADEMESİ YÜKSELEN TEMSİLCİLERİMİZ

ŞUBAT 2014
YENİ TEMSİLCİ 
KAZANDIRMA

ŞAMPİYONLARI

ŞUBAT 2014
BÜROLARA 
GÖRE CİRO

SIRALAMASI

1
03 İZMİR BÜRO

2
02 GÖZTEPE BÜRO

3
08 SAMSUN BÜRO

NEZAKET 
UĞUZ

REYHAN 
ER

TANJU 
ASOĞLU

02 Bölge 03 Bölge 01/B Bölge

01/B Bölge

AYŞE 
KORKMAZ
07 Bölge

HATİCE
ÖZER
03 Bölge

ZEHRA 
NAMIK

2. Bölge
130951 TR NURCAN YİĞİTALP  2 Ekip Lideri 

126781 DE ÖZLEM ÇEVİK  2 Ekip Lideri  

131520 TR ŞENGÜL SARAÇ  2 Yıldız Sponsor 

4. Bölge
130464 TR MERYEM GÜLAY ŞEKER  4 Yıldız Sponsor

131116 TR SEVDA KÖFE  4 Yıldız Sponsor 

ŞUBAT 2014
MENAJER
ÇIKARMA

ŞAMPİYONLARI

6. Bölge
37434 TR NERGİZ TENHA  6 Yıldız Sponsor

3. Bölge
98084 DE GÜLSEREN GEZGİN  3 Müdür 

126339 DE HATİCE DURUKAN  3 Müdür Yardımcısı 

117517 DE NURAY TEZEREN  3 Müdür Yardımcısı 

116235 DE GÜLER KANMAZ  3 Ekip Lideri  

121274 DE GÜLAY TEZEREN  3 Ekip Lideri  

126086 DE ZEKİYE YILDIZ  3 Ekip Lideri 

126111 DE NAZİK AYDIN  3 Ekip Lideri 

119794 DE EMİNE OLUK  3 Yıldız Sponsor    

112049 DE ZELİHA KARKAR  3 Yıldız Sponsor

105448 DE NURAY TEMİZ  3 Yıldız Sponsor  

128822 DE SEVİL YALÇIN  3 Yıldız Sponsor

8. Bölge
131071 TR KERAMETTİN GENÇ  8 Ekip Lideri  

121677 TR FATİME KILIÇ  8 Ekip Lideri  

118765 TR ELİF KORKMAZ  8 Yıldız Sponsor

127822 TR EMEL SEZGİN  8 Yıldız Sponsor 

123890 TR FATMA ÇETİN  8 Yıldız Sponsor 

127999 TR FUNDA ÇAMAŞ  8 Yıldız Sponsor

7/B. Bölge
130635 TR MELİHA ULUSOY  07/B  Yıldız Sponsor

8/B. Bölge
125796 TR EMİNE ÇABUK  08/B  Yıldız Sponsor

128769 TR NURGÜL SERDAR  08/B  Yıldız Sponsor

9. Bölge
122357 DE TÜLAY HALEFOĞLU  9 Ekip Lideri 

131778 TR EMİNE BAYRAM  9 Yıldız Sponsor 

124152 TR GÜL MILLAOĞLU  9 Yıldız Sponsor

54. Bölge
100264 DE SABRİYE ÇETİN  54 Müdür Yardımcısı 

121226 DE ÇAĞLA YÜZÜGÜLDÜ  54 Ekip Lideri
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BAŞARILARIMIZ



TOKAT

KAYSERİ LÜLEBURGAZ

SİVAS

ANKARA BURSA

DENİZLİ GÖZTEPE
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SEMİNER FOTOĞRAFLARI



PETRA TANITIM SEMİNERLERİ
Şehir OrganizatörAdresSeminer Akışı Seminer AkışıKonuşmacı ve Tarih

BURDUR ÖĞRETMEN EVİ 
(Düğün Salonu) - Merkez

KÜBRA ÖZBEK
19 NİSAN 2014

BURDUR 1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30  
Petra Fırsat Sunumu

M. Örs

HIZEL OTEL - Azmimilli Mh., 
Halil Öz Sk No:1, 81010

ZEYNEP YÜKSEL
26 NİSAN 2014

DÜZCE 1. Bölüm 13.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 15.30  
Petra Fırsat Sunumu

A. Arat

ISPARTA ÖĞRETMEN EVİZEYNEP YÜKSEL
19 NİSAN 2014

ISPARTA 1. Bölüm 13.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 15.30  
Petra Fırsat Sunumu

E. Tekin

AMATÖR SPOR KULÜBÜ Fındık pazarı
mevkii Dervişoğlu İş hanı K:3

KÜBRA ÖZBEK
10 NİSAN 2014

GİRESUN 1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30  
Petra Fırsat Sunumu

L. Kankaya
B. Akdoğan

ZİRAAT ODASIKÜBRA ÖZBEK
16 NİSAN 2014

MUĞLA
Fethiye

1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30  
Petra Fırsat Sunumu

G. Kıvrak

BURSA BÜRO - Şehabettin Paşa Mh.
Altıparmak Cad. Çatalhan No:4 Kat:1

REYHAN PEKEL
15 NİSAN 2014

BURSA
Osmangazi

1. Bölüm 11.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 13.30 
Petra Fırsat Sunumu

D. Uçar

ÖZLER ÇAY BAHÇESİ - (Safranbolu Emniyet 
Müd. karşısı, nikah dairesi altı)

EROL YEDİER
12 NİSAN 2014

KARABÜK 1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30  
Petra Fırsat Sunumu

BÜYÜK SÜRMELİ OTEL
Özler Cad. No:49

REYHAN PEKEL
5 NİSAN 2014

ADANA
Seyhan

1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

M. Yeşilli
E. Bilir

HELEN OTEL - Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet 
Meydanı No:57

ZEYNEP YÜKSEL
12 NİSAN 2014

ÇANAKKALE 1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

F. Köse

Cumhuriyet Mah 1992 Sk E5 üzeri Fesh 
Ticaret Merk. No 12/A K:3 NO:201

KÜBRA ÖZBEK
8 NİSAN 2014

İSTANBUL
Beylikdüzü

1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

H. Yedier
G. Yedier

NEVALİ HOTEL
Abide Kavşağı, 63200

KÜBRA ÖZBEK
25 NİSAN 2014

ŞANLIURFA 1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

A. Korkmaz

GRAND OTEL Ali Fuat Cebesoy Bulv. No:32 
Şehitkamil

KÜBRA ÖZBEK
26 NİSAN 2014

GAZİANTEP 1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

F. Çelik

Papatya Residence Cumhuriyet Mah. 1988
Sk.K:8 D:114

ZEYNEP YÜKSEL
15 NİSAN 2014

İSTANBUL
Beylikdüzü

1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

N. Güler

GÖZTEPE BÜRO - Fahrettin Kerim Gökay Cad.
Mazharbey Durağı 165/6 Ekşioğlu Apt.

ZEYNEP YÜKSEL
22 NİSAN 2014

İSTANBUL
Göztepe

1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

A. Cengiz

GÜLİSTAN KAFE - Meydan Mah. Gülistan Cd.
(Kırmızının üstü)

ZEYNEP YÜKSEL
08 NİSAN 2014

BATMAN 1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

N. Tenha

KAYSERİ HİLTON OTEL 
Cumhuriyet Meydanı İstasyon Cad. No:1

EROL YEDİER
15 NİSAN 2014

KAYSERİ
Kocasinan

1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

S. Layıkbaş
B. Sidar

BERA OTEL - Küçük İhsaniye Mah. 
Dr. Hulusi Baybal Cd. No:9 Selçuklu

REYHAN PEKEL
26 NİSAN 2014

KONYA 1. Bölüm 11.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 13.30 
Petra Fırsat Sunumu

G. Çalık

ARYA OTELREYHAN PEKEL
1 NİSAN 2014

SAKARYA
Adapazarı

1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

S. Akçakoca

SAMSUN ÖĞRETMEN EVİKÜBRA ÖZBEK
12 NİSAN 2014

SAMSUN 1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

A. Muş
A. K. Marangoz

ORDU ÖĞRETMEN EVİ - Düz Mah. 
Süleyman Felek Cad. K:5

KÜBRA ÖZBEK
11 NİSAN 2014

ORDU 1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30 
Petra Fırsat Sunumu

AKADEMİ PETRA SEMİNERLERİAVRUPA SEMİNERLERİ

SERDAR KADINKIZHAKAN YEDİER

PETRA FIRSAT SUNUMU

TARİHİ AŞÇI LOKANTASI BelediyeCd. No 19 K 3 
(Eski Sümer Bank üstü)

EROL YEDİER
11 NİSAN 2014

KASTAMONU 1. Bölüm 12.45
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 14.30  
Petra Fırsat Sunumu

N. Topsakal

AKDAMAR OTEL
Bahçıvan Mh., 65200

EROL YEDİER
19 NİSAN 2014

VAN 1. Bölüm 11.30
Petra Fırsat Sunumu

2. Bölüm 12.30  
Petra Fırsat Sunumu

M. Özdemir
A. Korkmaz

13

GENNEVILLIERS / FRANSA
8 NİSAN 2014 - SAAT 13:00

BERGNEUSTADT / ALMANYA
11 NİSAN 2014 - SAAT 16:00

OELDE / ALMANYA
12 NİSAN 2014 - SAAT 16:00

FRANKFURT / ALMANYA
13 NİSAN 2014 - SAAT 15:00

VİYANA / AVUSTURYA
27 NİSAN 2014 - SAAT 14:00

HELCHTEREN / BELÇİKA
5 NİSAN 2014 - SAAT 13:00

AMSTERDAM / HOLLANDA
6 NİSAN 2014 - SAAT 13:00

YENİ SEMİNERLER İÇİN FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN  https://www.facebook.com/petra.dunyasi



NURCAN YİĞİTALP
Sevgili Petra ailesi,

İki ay önce Şengül Hanım sayesinde Petra’yla tanıştım. Tanıştığım günden beri ürünleri coşkuyla kullandım. Avedien göz çevresi kremi ilk 

kullandığım ürün oldu. Ofis toplantılarında anlatıldığı gibi Hyaluronic asit içeren organik krem, göz çevremi pürüzsüz ve yumuşak bir hale 

getirdi. İçindeki E vitamini göz çevremdeki kırışıklığı rahatlattı. Müşterilerimin de memnun kaldığını gördüm. Gözaltı morluklarına iyi geldiğini 

söylediler. Petra firmasına ve sponsorlarıma teşekkür ederim.

           ŞENGÜL SARAÇ
Merhaba Petra ailesi;

Bu kocaman aileyle 1,5 ay önce  tanıştım. Tanıştığım günden bu yana  ürünleri kullanıyorum ve çok memnun kaldım. Önce en yakın çevreme 

ve aileme tavsiye ettim. Avedien ürünleriyle ilk defa Göztepe ofisimizdeki uygulamada karşılaştım. Kız kardeşimin yüzüne Avedien kremleri 

uygulandı. Kız kardeşim anında etkiyi gördü, çok mutlu oldu ve hemen satın aldı. Ürünleri tecrübe ettikçe Petra temsilcisi olmaya karar verdi. 

Avedien göz çevresi kreminin E vitamini içermesi, göz çevresindeki gerginliğine, kırışıklıklara anında etki ediyor olması muhteşem! Yağlı ve 

yapışkan değil, cilt tarafından çok kolay emiliyor. Bu aile ve ürünlerle tanıştığıma memnunum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

DİLEK KARAALİOĞLU ERHAN
Merhaba,

Petra’yla tanışmam henüz bir kaç ayla sınırlı olmasına rağmen, şimdiden bazı ürünler olamazsa olmazlarımın arasına girdi. Bunlardan biri de 

Avedien göz çevresi kremi. Kullanmaya başladığım andan itibaren farklılığı hissettim. İlk bir haftanın sonunda ciddi bir iyileşme başladı, birinci 

ayın sonunda ise aldırmayı düşündüğüm göz torbalarım yok olmuştu bile. Belli bir yaştan sonra bunu yaşamak benim için mucize gibiydi. 

İçerdiği E vitamini ve Hyoluronic asit göz çevresindeki hasarı kısa sürede onarıyor. Beni Petra’yla tanıştıran canım arkadaşım Bercü Mengü’ye 

sonsuz teşekkür ediyorum...

HANDAN KAHRAMAN 
Merhaba Petra’ya gönül veren dostlar!

4 senedir Petra ile çalışıyorum. Sebahat Güneriç sayesinde Didim’de üye oldum. Sonuçlarını hızla aldığım tek firma Petra. Ecolinn, Biorichi 

ve Perla grubu vazgeçilmezim oldu. Son olarak bunlara Avedien serisi eklendi. Ben serbest meslekle uğraşıyorum. Kullanmadığım göz kremi 

kalmadı. Gözaltı torbalanmaları ve mor halkaları gören böbrek sorunu yaşadığımı zannediyordu. Ama şükür ki Avedien göz kremi ile bu so-

runlardan kurtuldum. Tabii ki bendeki sonucu gören düşünmeden bu kremi satın alıyor ve inanın onlar da çevrelerinden kolayca sipariş alıyor. 

Eğer sizin göz çevrenizde veya tanıdıklarınızın göz çevresinde kırışıklık, mor halka, torbalanma varsa hiç düşünmeden kullanın ve önerin. Bir 

göz kremi minimum 6 ay gidiyor. Haftaya bölünce 2,5- 3 TL düşüyor. Biz buna değmez miyiz?

MÜMİNE ÖRSÇELİK
Didim’den sevgili Petra ve tüm dostlarıma merhaba,

Ben 4 yıldır Petra üyesiyim. 2010 yılında sevgili Sebahat Güneriç aracılığıyla Petra ile tanıştım. Tüm ürünleri kullanıyorum. Ürünlerin 

doğal olması benim için çok önemliydi, bu yüzden güvenim daha da arttı. Salı seminerlerimizde sevgili Yasemin Ayduca’nın sihirli elleriyle 

uyguladığı, içeriği tamamen organik olan Avedien göz kremi ile tanıştım. Memnuniyetimi tüm arkadaşlarımla paylaştım ve onlara bu kremi 

tavsiye ettim. Onlar da benim gibi memnun kaldıklarını belirtti. Bu güzel organik ürünleri ve zehirli kimyasallardan uzak bir dünyayı bizlere 

getirdiği için Petra’ya teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum iyi ki varsınız. 

DENE VE PAYLAŞ
4978 Avedien Canlandırıcı Göz Çevresi Bakım 
Kremi 15 ml

Göz çevrenizin gençlik iksiri!
Avedien göz çevresi bakım kremi, hassas göz çevresi için özel olarak 
tasarlandı. Yağlı ve yapışkan olmayan yapısı sayesinde cilt tarafından 
hızla emilir. 
Göz çevresindeki hassas ve kuru cildi nemlendirir, tazeler. İçindeki doğal 
nemlendiriciler nazik göz çevresini nemlendirerek, pürüzsüzleştirir ve 
yumuşatır. 
E vitamini dış etkenlerin yol açtığı hasara karşı cildi korur. Hyaluronic 
acid, hassas göz çevresinin daha pürüzsüz ve yumuşak olmasına, 
kırışıkların azalmasına yardımcı olur.

DENEYENLERİN TATLI DİLİNDEN
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500 ¨  SİPARİŞE

1000 ¨  SİPARİŞE

1500 ¨  SİPARİŞE

* Kampanya sadece Türkiye ve KKTC  için geçerlidir. 
* Petra hediye ürünleri değiştirme hakkını saklı tutar.
* Hediye ürün görselleri temsilidir.

Nisan ayı boyunca sipariş miktarınıza göre hediyeler kazanmaya devam ediyorsunuz! Siparişlerinizi tek 
seferde verme zorunluluğunuz yok! Ay boyunca yaptığınız tüm alışverişleriniz hesaplanıyor, hediyeleriniz 
sizin oluyor! Hediyelerinizi ay sonunda Petra bürolarından veya menajerlerinizden teslim alabilirsiniz. 
Şansınız bol olsun…

ŞANSINIZI YARATMAYA DEVAM

6361 ECOLINN ECOSOFT BİTKİSEL ÇAMAŞIR YUMUŞATICI 750 ml

6392 ECOLINN ECOSOFT ÇAMAŞIR TEMİZLEYİCİ 750 ml

6040 ECOLINN ECOPOWER HİJYENİK BANYO-WC TEMİZLEYİCİ 1000 ml

6415 ECOLINN ECOSOFT EKOLOJİK BULAŞIK MAKİNESİ JELİ 500 ml

6132 ECOLINN ECOPOWER SÜPER YAĞ ÇÖZÜCÜ (SPRAY BAŞLIKLI) 650 ml 

5200 PERLA PROFESYONEL TEMİZLİK BEZİ 40x40

Saç Kurutma Makinesi

6361 ECOLINN ECOSOFT BİTKİSEL ÇAMAŞIR YUMUŞATICI 750 ml

6392 ECOLINN ECOSOFT ÇAMAŞIR TEMİZLEYİCİ 750 ml

6040 ECOLINN ECOPOWER HİJYENİK BANYO-WC TEMİZLEYİCİ 1000 ml

6415 ECOLINN ECOSOFT EKOLOJİK BULAŞIK MAKİNESİ JELİ 500 ml 

6132 ECOLINN ECOPOWER SÜPER YAĞ ÇÖZÜCÜ (SPRAY BAŞLIKLI) 650 ml 

5200 PERLA PROFESYONEL TEMİZLİK BEZİ 40x40

2000 ¨  SİPARİŞE




