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 : های آموزشیسرفصل 

 
 چارچوب دوره و لزوم آشنایی با ابزارها در هزاره سوم تشریح       

با بیان چند روش کلیدی  0200( تا سال Marketing) یابیبازار

 و نوین 

 بازار و انواع بازارهای اقتصادی و مدیریت بازاریابی 

 تشریح ابزارهای تخصصی برای شناخت بازارهای داخلی وجهانی 

 ( / بازاریابی هدف گراMarket Segmentation) تقسیم بازار

عنوان یک  ( بهMarketing Mix)یابیبازارعناصر آمیزه  معرفی

 تخصصی در بازاریابیابزار 

 Product Lifeمحصول )معرفی ابزار کلیدی چرخه عمر 

Cycleدر بازاریابی و فروش ) 

                                                    ارکان اصلی دیجیتال مارکتینگ و مفاهیم   

 شناخت بازار در اینترنت   

 ا                                                           بازاریابی درونگر   

 معرفی ابزارهای عملیاتی برای دیجیتال مارکتینگ 

        ورود صفحه ابزار معرفی

    نحوه کار با گوگل ترندز جهت تحقیقات بازار    

تکنیکهای ایمیل مارکتینگ و خصوصیات آن و نحوه کار با پنل 

 مارکتینگ ایمیل 

                  اصول بازاریابی در اینستاگرام    

 ایده های مفید برای تولید محتوا در اینستاگرام    

 لینکدین اصول بازاریابی در    

   

 

   

        

                                                                                                                                                                                                                                                               جامع بازاریابی و فروش                                                                                                         دوره آموزشی آنالین

 

 



 ت دوره های آموزشی)دوره های کوتاه مدت( مراجعه نمایید. مقس edu.tccim.irجهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس 

 محدودیت ظرفیت، کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.با توجه به 

 تماس حاصل نمایید. 18711737377یا شماره واتس آپ  33771188و  33771188های جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            

. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :               

 ......................................... مقطع تحصیلی :             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ سمت:             ............................................................. سازمان :نام شرکت /                   

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

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... ثابت و همراه تلفن

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

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

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

 

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777841871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ال نمایید.ارس edu@tccim.irیا ایمیل  66721180بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

                                                                                                                                                                                                                                                               جامع بازاریابی و فروش                                                                                                         دوره آموزشی آنالین

 

 

mailto:edu@tccim.ir

