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

 

 
 

 ساعت آموزشی  12مدت دوره : 

 علیرضا حیدرآقای مدرس: جناب 

 شهریور ماه 21 :شروع دوره 

 20الی  17از ساعت روزهای زوج  :ت برگزاری دورهاو ساع هاروز

 میباشدریال  000/200/9 شهریه دوره

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

 

 : های آموزشیسرفصل

 

 شرکتمحصول و  یصادرات یابیارز ERA (Export Readiness Assessment)   

 یالملل نیبازار ب قاتیتحق (International Market Research) 

 یکاربرد یاستفاده ار ابزار ها ITC (International Trade Center) 

 هدف صادرات یکشور ها زیو انال یبند تیاولو  

 یالملل نیب یورود به بازار ها یها یاستراتژ 

 نقشه جامع صادرات نیتدو (Export Business Plan) 

 یالملل نیب انیو ارتباط با مشتر ییدر شناسا تالیجید یابیبازار یروش ها (Lead 

Generation) 
 للالم نیب یابیبه منظور بازار یالملل نیب یاجتماع یابزارها و رسانه ها یجامع و کاربرد یبررس 

 ایمیل مارکتینگ صادراتی 
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 دوره آموزشی آنالین  بازاریابی بین المللی ثبت نام فرم 

 

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

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

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

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

 ...............................: ......سکف......  ..................:   ................................................................... 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  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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