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 انديشمركز همايش هاي  سامان به  -16الي  8:30، از ساعت 1397ماه  تير 21 مورخ پنج شنبه

 به نام اول معلم
 براي سرمايه گذاري آينده هيشاند ترينبهدهي آموزش كيفي سازمان،  سامان

 

 117416: شماره
 24/03/1397: تاريخ

 :همايشمحورهاي 

تعريف بازار 
انواع بازار 
روابط انتخاب بازار هدف 
تعريف بازاريابي 
كاويتحقيقات بازارياب يا بازار 
وظايف واحد تحقيقات بازاريابي 

:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد   
)ويژه كاركنان دولت( سازمان برنامه و بودجه استان تهران    

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران

  
 

 :شرايط ثبت نام

 و تكميل فرم ذيل بوع با ذكر شماره و تاريخ بروشورشركت مت ارسال معرفي نامه از سازمان /)  1
شعبه ميدان  41/17618043جام ملت به شماره هزار ريال) به حساب  چهارصدميليون و  سه( ريال 000/400/3ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه به مبلغ )  2

، ناهار و استاد[شامل هزينه به نام شـركت سـامـان بـه انديـش رهاوردياد  IR250120000000001761804341شبا:  63594هفتم تير كد
 ]پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامه

 در نظر گرفته خواهد شد. تخفيف  %15نفر  8و بيشتر از  %10نفر  8تا  6%،5نفر  5تا  3 همايشدر صورت ثبت نام گروهي در توجه :
گردد و در تـا يك هفته قبـل از برگـزاري  برنامه پذيرفته مي شود  در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ، ارسال مي كتبـيانصـراف فقط به صورت )  3

 .صورت پرداخت شهريه هزينه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد
 )106(داخلي ) خط10( 88318550 هايدرخصوص شرايط برگزاري به صورت اختصاصي در محل با شماره تلفنخواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر 

 .تماس حاصل فرمائيد 88318551و يا نمابر  88329241و يا شماره مستقيم 
 مراجعه نماييد.  .irwww.sbacoبه آدرس سايت شركت 1397جهت اطالع از تقويم دوره هاي آموزشي و سمينارهاي ويژه سال 

 �ھدی ا�وب زاده 
 و ��و�یئت �د�ه �د� عا�ل

  دكتراي مديريت بازرگاني و با حضور جناب آقاي دكتر محمد مشكي پروري

 2010در سال  سخنران برتر كنفرانس روابط عمومي كشور سنگاپور 

انتخاب استراتژي مناسب بازاريابي براي شركت ها در هزاره سوم 

تسخير بازار و روش هاي تسخير بازار 

جايگاه سازي يا موضع سازي 

استراتژي هاي تمايز در بازاريابي 

 ويژگي ها ومهارت هاي بازار ياب حرفه اي در عصر جديد 

پخش فيلم هاي مرتبط 

 

 

 مار�تی�گ �درن

 با سالم و احترام 

نوع بازاريابي در بخش هاي متفاوت نسبت به  در دنياي امروزي بازاريابي بايد با شيوه اي متفاوت از گذشته انجام گيرد كه بازاريابي مدرن ناميده مي شود اين
مندي يكي از اساتيد با بهرهداراي مجوز آموزش كاركنان دولت از سازمان برنامه و بودجه استان تهران   شركت سامان به انديش اين رومي باشد از  سنتيبخش 

  :نمايدآموزشي به شرح زير را برگزار مي زبده و مجرب در فضايي مطلوب دوره


