جامع بازاریابی و فروش
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مدت دوره

 40+40ساعت

دوره جامع مدیزیت عالی باساریابی و فزوش
هزکش آهَسػ ّای تخصصی تا ّذف ایجاد ارتثاط هؤثز هیاى داًؾگاُ ٍ صٌعت جْت تزعزف کزدى هؾکالت ٍ ًیاسّای هَجَد در
تاسار علی الخصَؿ در حَسُ ی تاساریاتی ٍ فزٍػ ،اقذام تِ تزگشاری دٍرُ ی تخصصی هذیزیت عالی تاساریاتی ٍ فزٍػ ًوَدُ اعت .
ایي دٍرُ کِ یکی اس جاهع تزیي دٍرُ ّای آهَسؽی در حَسُ ی تاساریاتی ٍ فزٍػ تؾوار هی رٍد تا رٍیکزد آؽٌایی هذیزاى ارؽذ،
کارآفزیٌاى ،هذیزاى ،پزعٌل ٍ کارهٌذاى تخؼ تاساریاتی ٍ فزٍػ تا ر

ٍػ ّای ًَیي تاساریاتی ،عیغتن ّای ارائِ ٍ فزٍػ یک

هحصَل ،عٌجؼ هیشاى رضایت هؾتزی ،هؾتزی هذاری ٍ در ًتیجِ رؽذ ٍ تَععِ ی یک کغة ٍ کار عزح ریشی ؽذُ اعت
عزفصل ّای قاتل ارائِ در دٍرُ عثارتٌذ اس:
سزفصل های دوره
 -اصَل ٍ هثاًی ٍ هفاّین پایِ ای تاساریاتی -

تزًاهِ ریشی ٍ هذیزیت هحصَل

 -تاسارؽٌاعی ،تاسارعاسی ،تاسارگزهی ،تاسارگزدی -

هفَْم آهیختِ ی تاساریاتی  ٍ 4Pتکاهل آى

 -تحقیقات تاساریاتی

تذٍیي عزح تاساریاتی

-

 تاساریاتی در حَسُ تَلیذ ٍ خذهات - ؽزح ٍظایف هذیز تاساریاتی هذیزیت تثلیغات -عزح تَععِ هحصَل

-

-

دٍرُ ّای عوز هحصَل ()PLC
رقثا ٍ ًحَُ ی رقاتت تا آًْا
هذیزیت تَسیع ٍ پخؼ هحصَل

-

 قیوت گذاری ٍ ّشیٌِ یاتی -اصَل ٍ هثاًی فزٍػ

تاساریاتی تیي الولل

-

-

اعتزاتضی ّای تاساریاتی
تذٍیي عزح فزٍػ

 -فزٍػ حضَری ٍ فزٍػ عتادی -

تاساریاتی ٍ فزٍػ تلفٌی

 -هذیزیت ارتثاط تا هؾتزی

-

ارائِ ی هحصَل جذیذ ٍ عزح تَععِ آى

 -هذیزیت ؽکایات هؾتزیاى

-

ٍفادارعاسی هؾتزیاى

 ًوایؾگاُ ّا ٍ ًحَُ ی حضَر -ٍ -ظایف اعضای تین فزٍػ

-

هذیزیت تزًذ
هٌْذعی فزٍػ
مدت سمان دوره و محل تشکیل کالس ها

هذت سهاى دٍرُ 80 :عاعت (ؽاهل  40عاعت هزتَط تِ هثاحث هذیزیت تاساریاتی ٍ  40عاعت هزتَط تِ هثاحث هذیزیت فزٍػ)
سهاى کالط ّا :یک رٍس در ّفتِ اس عاعت  14الی 20
هحل تؾکیل کالط ّا :داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی

.

جامع بازاریابی و فروش
کد دوره

KBF

مدت دوره

 40+40ساعت

شزایط اخذ گواهینامه حزفه ای پایان
 کغة حذاقل ًوزُ  14در اهتحاى پایاًی /یا تحَیل پزٍصُ دوره حضَر هغتوز ٍ فعال در دٍرُ رعایت کاهل آییي ًاهِ ّا ٍ ضَاتظ داًؾگاُ ٍ ّوچٌیي آییي ًاهِ حضَر در دٍرُ کِ قثالً تِ رٍیت ٍ تأییذ داًؾپذیز رعیذُ اعت. تغَیِ حغاب کاهل هالیشهزیه دوره و مدارک ثبت نام
ؽْزیِ دٍرُ هی تایغتی تِ حغاب ؽوارُ  342282555تِ ًام داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی ًشد تاًک تجارت ؽعثِ داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی
ٍاریش گزدد.
هذارک السم :اصل فیؼ ٍاریشی ؽْزیِ  +دٍ قغعِ عکظ  3*4رًگی (تزای خاًن ّا تا حجاب کاهل ٍ تزای آقایاى تذٍى کزاٍات ) +
اصل ٍ کپی ؽٌاعٌاهِ  +اصل ٍ کپی کارت هلی  +تکویل فزم ثثت ًام تصَرت آًالیي
اطالعات تماس
جْت کغة اعالعات تیؾتز در عاعات  9الی  13 ٍ 12الی  16تا ؽوارُ ّای  22410487 ٍ 22410486تواط حاصل فزهاییذ.
هحل ثثت ًام  :تْزاىٍ ،لٌجک ،هیذاى ؽْیذ ؽْزیاری (داًؾجَ) ،داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی ،عاختواى فٌاٍری اعالعات ٍ ارتثاعات ،
عثقُ ّوکف ،هزکش آهَسػ ّای تخصصی

