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

دوره آموزشی آنالین جامع بازاریابی و فروش
مدت دوره  24 :ساعت
مدرسان :جناب آقای کریمی ،جناب آقای ارژنگ
روز و ساعت برگزاری دوره  :یکشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت  17الی 20
شروع دوره1400/10/08 :
شهریه دوره  14.200.000ریال میباشد
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از 20درصد تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
آشنایی با استانداردهای بین المللی ارتباط با مشتری
تحقیقات بازار رکن توسعه یا ماندگاری کسب و کارها در شرایط
متالطم
روش های تحقیقات بازار
تدوین استراتژی تحقیقات محور
انواع تکنیک های فروش
اصول فروش مستقیم
تکنیک های فروش حرفه ای در جلسات
بایدها و نبایدهای فروشنده حرفه ای
مدیریت ارتباط با مشتری
تکنیک های شناخت انواع مشتریان
شناخت چگونگی تقسیم بندی مشتریان
مراحل و گام های خرید مشتری
راهکارهای افزایش فروش با عنایت به شناخت مشتریان
نحوه برخورد با مشتری ناراضی

ارکان اصلی دیجیتال مارکتینگ و مفاهیم
شناخت بازار در اینترنت
بازاریابی درونگرا
معرفی ابزارهای عملیاتی برای دیجیتال مارکتینگ
معرفی ابزار صفحه ورود
نحوه کار با گوگل ترندز جهت تحقیقات بازار
تکنیکهای ایمیل مارکتینگ و خصوصیات آن و نحوه کار با پنل
ایمیل مارکتینگ
اصول بازاریابی در اینستاگرام
ایده های مفید برای تولید محتوا در اینستاگرام
اصول بازاریابی در لینکدین

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  88107723یا شماره واتس آپ  09357758081تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی آنالین جامع بازاریابی و فروش

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.
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  88107723یا شماره واتس آپ  09357758081تماس حاصل نمایید.

