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حضور محترم مذیریت عامل /منابع انسانی و پطتیبانی  /آموزش/بازاریابی و فروش  /مالی و اداری /بازرگانی قراردادها

سميىار آمًزشی اصًل ي تکىيک َای بازاریابی ي فريش مذرن در سال 1131
(بازاریابی ي فريش حرفٍ ای ي ارایٍ راَکارَای کاربردی خريج از بحران)
( همراه با پرسش و پاسخ )
 04خرداد ماٌ َ - 1131تل مارليک تُران  -شريع بروامٍ  :ساعت  3صبح الی  14بعذ از ظُر
سخىران ( :آقای دکترکامران صحت )  :دکترای مذیریت بازرگانی انگلستان  ،بیص از  11سال سابقه تذریس مذیریت و
مطاوره  ،دکترای  –DBAگرایص بازاریابی –لنذن –انگلستان  ،فوق لیسانس  – MBAگرایص بازاریابی – لنذن –انگلستان
اَذاف سميىار  :آشناسازی مدیران  ،کارشناسان و کلیه افراد سازمانی مرتبط با بازاریابی و فروش با تکنیک های پیشرفته و مؤثر بازاریابی
مدرن در رکود اقتصادی و ارایه راهکارهای کاربردی خروج از بحران
کلیه دوره ها بصورت درون سازمانی و در محل ضرکت متقاضی قابل اجرا خواهذ بود .
محتًای آمًزشی سميىار :

 برزاهیربي ٍ تبلیغرت ٍ ًقش آى ده افسایش فرٍش

 آشٌریي بر هفَْم برزاهیربي ،فلافِ ّری برزاهیربي

 برزاهیربي تلفٌي  ،برزاهیربي سضَهی  ،برزاهیربي هکرتبِ ای

 اصَل برزاهیربي هذهى ده سرل 3131

 اًَاع هشتریرى دهًٍي ٍ بیرًٍي ،هذل  Aidaده هتقرعذ کردى هشتری

 پیش بیٌي اتفرقرت سیرسي ٍ اقتصردی ده سرل 3131

 هذل  4pده آهیختِ برزاهیربي ،هذل  4Cاز ًگرُ هشتری

 فرٍش هَفق ً ،گرُ  Cemده برزاهیربي

 تعییي هذل  Smartده ّذف گذاهی فرٍش

 هذیریت اهتبرط بر هشتریرى – Crm

 هذل  Locateده شٌرسریي ًیرز هشتریرى ،هذل  Spinده برهسي ًیرز هشتری

 فٌَى هذاکرُ بر هشتریرى – Wiifm

 ثبت اطالعرت هشتریرى ده ًرم افساه Out look


اًَاع هشتریرى ده برزاه ایراى CS & Ms


ًحَُ برقراهی اهتبرط بر هشتریرى  ،هٍاًشٌرسي هشتری بر استفردُ از NLP



برهسي ًوًَِ ّری داخلي ٍ بیي الوللي

 هٍش ّری هختلف هعرفي هحصَالت ٍ خذهرت

 آشٌریي بر الیِ ّری هحصَل ده برزاهیربي

 هسیت ًابي  ،کاب هضریت هشتری ،خرتوِ فرٍش  ،توْیذات پس از فرٍش

 آشٌریي بر هفرّین IMC

 فرٍش یخچرل بِ اسکیوَ  ،برهسي ًوًَِ ّری داخلي ٍ خرهجي

 هقذهِ ای بر اهتبرطرت برزاهیربي  ،هکَد اقتصردی ٍ ٍیژگیْری آى

 پخش فیلن آهَزشي ،پرسش ٍ پرسخ

 هذل  SWOTده اهزیربي خَد  ،هٍش ّری خرٍج از بحراى

شرایط ثبت وام

 هفرّین زبرى بذى هشتری Body Language

 استفردُ از زبرى بذى ،پرسخگَیي بِ تورس ّری هشتریرى

 فرآیٌذ  ، S.T.Pآشٌریي بر هفَْم قیوت ده برزاهیربي





 توْیذات سیي اهتبرط بر هشتری

 -1 :ارسال معرفی نامه از سازمان یا ضرکت متبوع  - 2ارسال فیص بانکی به ازای هر نفر  2/000/000ریاال بهِ شهورهُ ساهر



ً 0201220221001سد برًك هلي ایراى بنام موسسه نوآوران دانش پویان افق (قابل واریس در کلیه شعب بانک ملی  ( ) .ثبت نام برای بیص از  5نفار از  %10تخفیا
بیص از  10نفر مطمول  %20تخفی

،

در ضهریه می باضذ  ( ) .با توجه به محذودیت ظرفیت اولویت ثبت نام بر اساس فرم ثبت نام و فیص واریسی می باضاذ  ) .ضهوي

اهسرل هشخصرت سویٌره هذکَه خَاّشوٌذ است جْت کاب اطالعرت بیشتر بر شورهُ تلفي ّری  55402322 ،55402322و تلفکس 55402322تماا
حاصل فرمایید.گًاَيىامٍ  :در پایان برنامه به شرکت کنندگان محترم گواهینامه حضور درسمینار آموزشی اهداء می گردد .
وشاوی دبيرخاوٍ  :تُران – خيابان سپاٌ جىًبی –سٍ راٌ فخرآباد – خيابان مشکی  -خ واطقی ( خًرشيذ )  -به بست بُمه  -پالک  – 1ياحذ 0

عباس قدوسي
( کذ  ) 5001 :مدیر اجرایي و قراردادها

