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

دوره آموزشی آنالین مکاتبات بازرگانی بین المللی
International commercial correspondence

]دفثد

 24ساعت آموزشی
مدرس :جناب آقای بهمن متولی

یکشنبهها و سهشنبهها ،ساعت  16:30تا  - 19:30شروع دوره از ( 99/09/23در هشت جلسه)
شهریه دوره  1/500/000تومان میباشد (اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
 Business email and the format of commercial correspondence.
 Content and style, terminology of business in emails and letters.
 Enquiry emails and replies to the quotation.
–  Orders and pertinent emails, how to place in your orders, and order executions PO
purchase order and SC-sales confirmation.
 International payment and banking –related warranties including bank guarantees and
their wordings.
 Transportation and shipping correspondence and the related consignment note.
 Complaint and the adjustment emails miscellaneous correspondence

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید .واتساپ09306016054 :

فرم ثبت نا م دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی بین المللی

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

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

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

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

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  88107762یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید .واتساپ09306016054 :

