هروس آهَزش اتاق تازرگاًی ،صٌایع ،هعادى ٍ وطاٍرزی تْراى ترگسار هی ًوایذ

کارگاه آموزشی آشنایی با فرصت های تجاری در جاده ابریشم
هخاطثیي :ولیِ فعالیي التصادی وِ دارای هراٍدات تجاری تا وطَر چیي هی تاضٌذ
هذت وارگاُ  6 :ساعت (طی  2جلسِ  3ساعتِ)
ضرٍع دٍرُ :دٍضٌثِ 1395/08/10
رٍزّا ٍ ساعات ترگساری دٍرُ :دٍضٌثِ  ٍ 95/08/10چْارضٌثِ  95/08/12ساعت  17الی 20
هذرس :جٌاب آلای دوتر فریذٍى ٍردی ًژاد سفیر اسثك ایراى در وطَر چیي ،هذیر عاهل اسثك خثرگساری
جوَْری اسالهی ایراى ٍ عضَ ّیات علوی داًطىذُ هذیریت داًطگاُ تْراى
ضْریِ دٍرُ  2/400/000 :ریال
اّذاف آهَزضی دٍرُ :ارتماء سطح آگاّی فعالیي التصادی ایراًی وِ در زهیٌِ صادرات ٍ ٍاردات تا وطَر چیي در ارتثاط هی تاضٌذ.

سرفصلْای آهَزضی :


تعریف راّثرد ٍ اًَاع راّثردّا



راتطِ ی راّثرد ٍ ّذف ٍ راّثرد ٍ چطن اًذاز



تررسی ًماط لَت ٍ ضعف ایراى ٍ چیي در جادُ اتریطن



ضرٍرت آضٌایی تا فرصت ّای تجاری ایراى ٍ چیي



تررسی تْذیذّای هَجَد ٍ استراتژی ّای هماتلِ تا آى



استراتژی ّای هٌاسة ٍ عَاهل ولیذی هَفمیت در ٍضع هطلَب



هذل هٌاسة ّوىاری تا چیٌی ّا در جادُ ی اتریطن

ًحَُ ثثت ًام :خَاّطوٌذ است فرم ثثت ًام را تىویل ٍ تِ ّوراُ وپی وارت هلی ٍ فیص ٍاریس ّسیٌِ ثثت ًام تِ حساب ضوارُ
 0103036969001تاًه هلی ایراى تِ ًام اتاق تازرگاًی تْراى تِ ًواتر ضوارُ ٍ 88107762یا ایویل  Yousefi@tccim.irارسال فرهاییذ.

فرم ثبت نام کارگاه آموزشی آشنایی با فرصت های تجاری در جاده ابریشم

ًام ٍ ًام خاًَادگی .......................................................... :

وذ هلی ........................................................................... :

رضتِ تحصیلی ............................................................... :

همطع تحصیلی ............................................................... :

ًام ضروت/سازهاى  ........................................................ :سوت ............................................................................... :
آدرس ............................................................................................................................................................................. :
تلفي ثاتت ٍ ّوراُ  ......................................................... :فىس ............................................................................... :
آدرس ایویل ................................................................................................................................................................... :
ضوارُ عضَیت  /وارت تازرگاًی .................................................................................................................................... :
تاریخ .............................................................................. :

اهضا ................................................................................ :

تا تَجِ تِ هحذٍدیت ظرفیت،آخریي هْلت ارسال فرم ثثت ًام  3رٍز لثل از ضرٍع دٍرُ هیثاضذ
خَاّطوٌذ است فرم تىویل ضذُ ثثت ًام را تِ ّوراُ فیص ٍاریسی ٍ وپی وارت هلی ،از طریك ًواتر 88107762 :
ٍ یا ایویل  Yousefi@tccim.ir :تِ هروس آهَزش اتاق تازرگاًی تْراى ارسال ًوائیذ.
هحل تطىیل دٍرُ  :ساختواى ضوارُ  2اتاق تازرگاًی ،صٌایع ،هعادى ٍ وطاٍرزی تْراى
خیاتاى ٍزرا ،خیاتاى  ، 21پالن  - 10هروس آهَزش

جْت دریافت اطالعات تیطتر تا ضوارُ تلفٌْای  88107732 ٍ 88107723 :تواس حاصل ًوائیذ.
www.tccim.ir

