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

(سمینار و وبینار) آموزشی – کاربردی صادرات به عراق برابر فرصتهای تجاری و برنامه های سال جدید
( ) 2021 – 1400
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.
مدت دوره  8 :ساعت همراه با پرسش و پاسخ
زمان  18 :و  19خرداد ماه ساعت  16الی 20
مدرس  :استاد مهدی نجات نیا
استراتژیست بازار عراق
رایزن بازرگانی پیشین سفارت ایران در بغداد
مدرس  160همایش تخصصی در حوزه صادرات به کشورهای عربی
مشاور بیش از  9000شرکت در تجارت با عراق
مولف  2کتاب پر فروش و کاربردی در حوزه کسب و کار با عراق

شهریه  6/220/000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
سرفصلهای آموزشی :











تجارت و صادرات در فضای جهانی
اطالعات کلی عراق
آمار و ارقام تجاری
امور گمرکی و استاندارد
امور بانکی
نمایشگاههای عراق
مناقصات
تبلیغات در عراق
فروشگاه های زنجیره ای
ثبت شرکت و برند در عراق











سرمایه گذاری و تولید در عراق
قراردادهای تجاری
خدمات پس از فروش و گارانتی
تعطیالت در عراق
سلیقه مصرف کنندگان
کانالهای توزیع
فروش مستقیم در عراق
مسائل امنیتی در عراق
سفر ،اقامت ،ویزا و غیره

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید( .واتس اپ 09025445159 :خانم ساالرکیا)

فرم ثبت نام (سمینار و وبینار) آموزشی – کاربردی صادرات به عراق برابر فرصتهای تجاری و برنامه های سال
جدید ( ) 2021 – 1400

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.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید( .واتس اپ 09025445159 :خانم ساالرکیا)

