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NEVŞAH HAKKINDA

Nevşah Fidan Karamehmet öğretmen, çok satan yazar ve başarılı bir girişimcidir.

Nevşah, Nefes Bilimleri alanında 20 yılı aşkın tecrübesiyle dünya çapında işlevsiz nefes
alma ve düşünme alışkanlıkları konusunda otorite olarak tanınmaktadır. 

Görevleri arasında Davranışsal Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Başkan Yardımcılığı, Nefes Koçluğu
Federasyonu'nun kurucu başkanlığı ve aynı zamanda Nefes Bilimleri Fakültesi üyeliği vardır.

HSBC, ING Bank, Pfizer ve Vodafone gibi kurumsal müşterilerin yanı sıra tanınmış ünlüler ve profesyonel
sporcularla çalışması sayesinde onu tüm dünyaya tanıdı.
BBC (İNGİLTERE), CNBC (ABD), CNN (ABD) ve FOX TV (ABD) gibi birçok radyo ve TV kanalında röportaj
yaptı ve TİME Dergisi, Forbes, Huffington Post ve Hello Magazin gibi yayınlarda da yer aldı.

Nevşah'ın misyonu, atölye çalışmaları, seminerler, çevrimiçi kurslar ve kişisel koçluk yoluyla insanların yaşamlarını
ustaca sürdürebilmeleri için basit ürünler ve kurslar oluşturmaktır.

Vizyonu, Londra'da “Kendi Kendine Ustalık” için bir İleri Bilimler Enstitüsü kurmak, binlerce öğretmenin okuldan
mezun olmasına yardımcı olmak ve milyonlarca insanın hayatını ustaca yaşamalarını sağlayarak dönüştürmektir.

Bugüne kadar Nevşah, 40.000'den fazla insanın daha iyi yaşamasına yardımcı oldu.

Nevşah'ın yardımıyla bir sonraki seviye insan olmaya hazır mısın?



%88%87



%65
35-45 YAŞ

Cinsiyet ve Yaş
Oranları

%88
Kadın

%12
Erkek

%25
18-34 YAŞ

%10
45+ YAŞ



Instagram Hesapları

Instagram hesaplarımızın toplam 79 bin takipçisi bulunmaktadır.
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20 yılı aşkın tecrübe ve emek over 20 years of experience 
and expertise

Facebook hesaplarımızın toplam  41 bin takipçisi bulunmaktadır.
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20 yılı aşkın tecrübe ve emek over 20 years of experience and
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Youtube Hesabı

Youtube hesabımızın toplam 24.1 bin takipçisi bulunmaktadır.



Linkedin Hesapları

Linkedin hesaplarımızın toplam 6 bin takipçisi bulunmaktadır.
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USTALAR SINIFI 
PODCAST
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Toplam 500+ takipçimiz bulunmaktadır.



Basın ve Medya













Bugüne Kadar
Çalıştığımız Şirketler


