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:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد   

(ويژه كاركنان دولت)و بودجه استان تهرانسازمان برنامه ■   

 ■ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران■

  96/ 28/06تاريخ :
 116145  شماره :

   
 
   
 
 
 

 

 

 

        

 

   

 

 

 

 

                                                                          

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 محورهاي دوره:

 مديريت كمپاني موفق تاو•
 نويسنده كتاب هاي موفق فروش و بازاريابي•

 TV marketمالك فروشگاه •

 مدرس دوره هاي فروش تجارت در خاورميانه•

 شك، بدون بدانيم، انسان يك بدن معادل را شركت يك اگر
 است شركت خون ، فروش

 خدمات يا كاال است كافي فقط كنندكه تصورمي اكثرشركتها
 ولي دهند ارائه خوب
 فروشند نمي خوب “الزاما خوب خدمات يا كاال

 مجموعه فقط عادي وافراد مديران كه اين استمورد مهمترين
 اينكه بدون اند گرفته رافر تكنيكها از اي

 ها نقشه اين به دوره دراين ما باشند داشته اي نقشه راه دراين
 . رسيم مي

 

 �را�ط  ثبت �م :
 ) ارسال معرفي نامه از سازمان / شركت متبوع   1
 63594بانــك ملـت شـعبه ميـدان هفـت تيـر كـد         41/17618043حساب جـاري شـماره    خالص ريال ) و هشتصد هزار ميليون دو( ريال 000/800/2مبلغ ) ارائه فيش بانكي بابت واريزشهريه به  2

 ]شامل هزينه استاد، ناهار و پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامه[به نام شركت سامان به انديش رهاورد ياد      IR250120000000001761804341شبا

 تخفيف در نظر گرفته خواهد شد . %15نفر    8 و بيش از % 10نفر  8تا  6، %5نفر  5تا  3هدورثبت نام گروهي در توجه :
 تبصره: تخفيف مشمول افرادي خواهد شد كه يك هفته قبل از اجراي دوره شهريه واريز نمايند.

و در صورت پرداخت شهريه هزينه مسترد گردد تـا يك هفته قبـل از برگـزاري  برنامه پذيرفته مي شود  در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ، ارسال مي كتبـي) انصـراف فقط به صورت  3
 نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد.

ـابر    105داخلـي    خط )  10( 88318550 و يا شماره تلفن هاي  88321909خواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط برگزاري به صـورت اختـصاصي در محل با شـماره تلفـن مستقيم  و نم
 تماس حاصل فرمائيد .   88318551

 .مراجعه نماييد .irwww.sbaco به آدرس سايت شركت 96سالجهت اطالع از تقويم آموزشي دوره ها و سمينارهاي ويژه 

 نامه معتبر در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت اعطاء خواهد گرديد.به افرادي كه از سازمانهاي دولتي معرفي شوند گواهي 

 

 ���داد ��وده
آ�وزش�د�   

 16:00الي  8:30از ساعت  1396ماه  بانآ11 پنجشنبه :زمان 

 مركز همايش هاي سامان به انديش-تهرانمكان :   

 

 

 كردن شروع هنر:  صفر فاز  •
 بازاريابي ريزي برنامه:  اول فاز  •
 ابزاربازاريابي: دوم فاز  •
 تبليغات: سوم فاز  •
 وبرندسازي فروش: فازچهارم  •
 ) فروش داستان كردن پيدا( شركت و خود معرفي اصول   •
 TA متد از استفاده با مخاطب روانشناسي  •
 تخفيف و گذاري قيمت استراتژيهاي  •
 فروش راه نقشه  •
 ايراني وبازاريابي فروش در اشتباهات  •
 دوباره فروش روشهاي  •
 سيستم يك در عادت يك به فروش افزايش تبديل  •

 

 رفتار متقابلنه تحليل ميمحقق در ز•
 مالك برند دكتر پول•

 ه كسب و كارميننويسنده ده ها كتاب در ز•

 آشنايي با مدرس: جناب آقاي دكتر تاواتاو

 توجه                    توجه   *  *

در  بلكهاين كارگاه در مورد افزايش فروش نيست 
 مورد ركوردشكني فروش است.


