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کارگاه مدیزیت ارتباط با مشتزیان ()CRM
ّدف ّز کسة ٍ کاری پیدا کزدى هطتزیاى جدید ٍ ًگِ داضتي هطتزیاى قثلی است .یکی اس رهَس

هَفقیت تٌگاُ ّا در

ضزایظ کًٌَی ،درک ًقص تعییي کٌٌدُ هطتزیاى ٍ اّویت ایجاد ٍ حفظ رضایت آًْا است .اهزٍسُ تزای کاّص ّشیٌِ ّا ٍ
افشایص هٌافع یک ساسهاى در راستای استحکام ٍفاداری هطتزیاى ،استزاتژی ٍ تزًاهِ ّدفوٌد ( CRMهدیزیت ارتثاط تا
هطتزیاى) عزاحی ٍ پیادُ ساسی هی ضَد CRM .عاهلی تزای تحقق فزٍش ًسخ جدیدتز هحصَل ،الحاقیات ٍ  ...تِ هطتزی اى
قثلی ٍ فزٍش کاالّا یا خدهات هکول هحصَل خزیداری ضدُ تِ ٍی است .هَفقیت یک کسة ٍ کار ٍاتستِ تِ راتغِ خَب
کسة ٍ کار تا هطتزیاى ٍ تاالعکس هی تاضد ،لذا تا تکارگیزی  CRMهی تَاًین قلة ضزکت یا ساس هاى خَد را هَفق ٍ سالن
ًگِ دارین.
سزفصل ه ای کارگاه
 پیص ًیاسّای تاساریاتی ٍ فزٍش در ارتثاط تا هطتزیاى -اًَاع هطتزیاى ٍ ٍفاداری هطتزی

-

 اّویت هطتزی هداریهدل ّای هطتزی هداری
 -راتغِ رضایت تا ٍفاداری

 درس ّای هزاقثت اس هطتزی -استفادُ اس  CRMدر هجوَعِ ّای کَچک ٍ ساسهاى ّای تشرگ

شزایط اخذ گواهینامه حزفه ای
در پایاى کارگاُ گَاّیٌاهِ رسوی اس سَی داًطگاُ ضْید تْطتی تا قاتلیت تزجوِ رسوی تِ فزاگیزاى اعغا خَاّد ضد.
ضزایظ اخذ گَاّیٌاهِ:
 -1رعایت کاهل آییي ًاهِ ّا ٍ ضَاتظ داًطگاُ ٍ ّوچٌیي آییي ًاهِ حضَر در کارگاُ کِ قثالً تِ رٍیت ٍ تأیید داًطپذیز
رسیدُ است.

 -2تکویل فزم ّا ٍ هدارک ثثت ًام

 -3تسَیِ حساب کاهل هالی

شماره حساب و مدارک ثبت نام
ضْزیِ کارگاُ هشتَر می تایستی تِ حساب ضوارُ 342282555تِ ًام داًطگاُ ضْید تْطتی ًشد تاًک تجارت ضعثِ
داًطگاُ ضْید تْطتی ٍاریش گزدد.
هدارک السم :اصل فیص ٍاریشی ضْزیِ  +دٍ قغعِ عکس  3*4رًگی (تزای خاًن ّا تا حجاب کاهل ٍ تزای آقایاى تدٍى
کزاٍات)  +اصل ٍ کپی ضٌاسٌاهِ  +اصل ٍ کپی کارت هلی  +تکویل فزم ثثت ًام تصَرت آًالیي
اطالعات تماس
جْت کسة اعالعات تیطتز در ساعات  9الی  13 ٍ 12الی  16تا ضوارُ ّای  22410487 ٍ 22410486تواس حاصل فزهایید.

