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

دوره آموزشی آنالین صفر تا صد لینکدین
مدت دوره  77 :ساعت
مدرس :جناب آقای مهیاری
روز و ساعت برگزاری دوره  :شنبهها از ساعت 71-71
شروع دوره7077/71/87 :
شهریه دوره  7707770777ریال میباشد
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از 02درصد تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
 -1استراتژی محتوا و قیف AIDA
 -2تکنیک های BAB,PAS,2Yes
 -3هدف گذاری و متریک KPI
 -4تقویم تولید و انتشار محتوا
 -5سیگنال گیری و محبوب سازی
 -6مشخص سازی بازار هدف
 -7درآمدزایی دالری با لینکدین
 -8معرفی آسانسوری
 -9متقاعدسازی مخاطب
 -11رزومه نویسی و تکمیل پروفایل
 ICP -11و تکنیک ABM
 -12ابزارهای روابط عمومی
 -13اکشن پلن بازاریابی صادراتی
 -14تمرین و منابع مکمل حین دوره
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  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی آنالین صفر تا صد لینکدین

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
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جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777801871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66721180یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.
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جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

