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 برگزار می نماید (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 

 
 

 ساعت آموزشی  9مدت دوره : 

 فریدونیفریدون آقای مدرس: جناب 

 خردادماه 22: شروع دوره 

 19الی  16از ساعت  سه شنبهیکشنبه و  :ت برگزاری دورهاو ساع هاروز

 میباشدریال  000/000/7 شهریه دوره

 تخفیف برخوردار هستند( %20)اعضای اتاق بازرگانی تهران از  

 

 : های آموزشیسرفصل

 
  مدیریت استراتژیک بازاریابی و صادرات، مدیریت

 بازاریابی

 مفهوم فروشندگی و فروش 

 شناسایی بازار و نیازهای مشتری  برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 

 بررسی سطوح مختلف سازمان  حوزه های کلیدی کنترل بازاریابی 

 شناخت بازار و مصرف کنندگان  محیط بازاریابی و مدیریت اطالعات بازاریابی 

  مصرفیبازارهای مصرفی و رفتار خریدار  بازارهای بنگاهی 

 طراحی راهبرد بازاریابی مشتری مدار  کاال، خدمات و راهبرد نام تجاری 

  مدیریت شبکه های بازاریابی، خرده فروشی و

 عمده فروشی

 ایجاد مزیت رقابتی ، بازار جهانی 

 قیمت گذاری کاالها  بازاریابی بین المللی 

 
 

  مدیریت استراتژیک بازاریابی و صادراتآنالین  دوره آموزشی
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 دوره آموزشی آنالین مدیریت استراتژیک بازاریابی و صادرات ثبت نام فرم 

 

. ...........................................د ملی : .........ک             .............................................................. نام و نام خانوادگی :               

 ......................................... قطع تحصیلی :م             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ مت:س             ............................................................. نام شرکت / سازمان :                 

 ...................................................................................آدرس : ..................................................................................

 ...............................: ......سکف......  ..................:   ................................................................... اهثابت و همر تلفن

 .............................................................................آدرس ایمیل : ............................................................................

    ...............................................................شماره عضویت / کارت بازرگانی: ............................................................

 ....................................................................................................  امضاء : .............تاریخ : ......................................

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  0111349206007 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  88107762بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 
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