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دوره حرفه ای مديريت فروش
مرکز آموزش های تخصصی با هدف ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت جهت برطرف کردن مشکالت و نیازهای
موجود در بازار علی الخصوص در حوزه ی فروش ،اقدام به برگزاری دوره ی حرفه ای مدیریت فروش نموده است.
این دوره که یکی از تخصصی ترین دوره ها در حوزه ی فروش به شمار رفته و توسط اساتید هیئت علمی دانشگاه
شهید بهشتی ارائه می شود با رویکرد آشنایی مدیران ارشد ،کارآفرینان و نیروهای بخش فروش با روش ها و سیستم
های نوین ارائه و فروش یک محصول ،سنجش میزان رضایت مشتری ،مشتری مداری و در نتیجه رشد و توسعه ی یک
کسب و کار طرح ریزی شده است .سرفصل های قابل ارائه در دوره عبارتند از:

سرفصل های دوره
 اصول و مبانی فروش عناصر فروش فروش حضوری و فروش ستادی مدیریت ارتباط با مشتریان ()CRM برنامه ریزی برای پیشبرد فروش محیط فروش و ویژگی های محیط فروش مدیریت شکایات مشتریان نمایشگاه ها و نحوه ی حضور در نمایشگاه وظایف اعضای تیم فروش مهندسی فروش تدوین طرح فروش وفادارسازی مشتریان فروش شخصی یا فروش حضوری ()personal selling -مدیریت برند

مدت زمان دوره و زمان تشکیل کالس ها
* مدت زمان دوره 42 :ساعت ( 6جلسه  2ساعته)
* زمان کالس ها :چهارشنبه ها از ساعت  66الی 42
* محل تشکیل کالس ها :دانشگاه شهید بهشتی
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شرايط اخذ گواهینامه پايان دوره
 کسب حداقل نمره  62در امتحان پایانی /یا تحویل پروژه حضور مستمر و فعال در دوره (با احتساب میزان غیبت مجاز) رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه حضور در دوره که قبالً به رویت و تأیید دانشپذییررسیده است.
 -تسویه حساب کامل مالی

شهريه دوره و مدارک ثبت نام
واریز مبلغ  867/222تومان به حساب شماره  524474333به نام دانشگاه شهید بهشتی نپزد بانپک تجپارت شپعبه
دانشگاه شهید بهشتی و یا پرداخت از طریق سامانه  eBankingدانشگاه و ارائه اصل فپیش واریپزی شپهریه  +دو
قطعه عکس  5*2رنگی (برای خانم ها با حجاب کامل و برای آقایان بدون کراوات)  +اصل و کذی شناسپنامه  +اصپل و
کذی کارت ملی
 در صورت ثبت نام بصورت گروهی و یا سازمانی %8 ،تخفیف ارائه خواهد شد. به افراد حاضر در دوره های قبلی %3 ،تخفیف ارائه خواهد شد. به دانشجویان با ارائه ی کارت دانشجویی معتبر %3 ،تخفیف ارائه خواهد شد. در صورت پرداخت شهریه تا یک هفته قبل از شروع دوره %8 ،تخفیف ارائه خواهد شد.نکته :حداکثر میزان تخفیف قابل ارائه به هر فرد %64 ،خواهد بود.

اطالعات تماس
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره های  44262276و  44262278تماس حاصل فرمایید.

