اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران

موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبا همكاری معاونت امور بین الملل اتاق تهران برگزار می نماید

وبینار آموزش کاربردی تجارت با اوکراین
مدت دوره  3 :ساعت
مدرس :سرکارخانم آکسانا دیدیک
روز و ساعت برگزاری دوره  :یكشنبه ساعت  77:87لغایت 75:87
زمان دوره7855/77/87:
شهریه دوره  8.877.777ریال میباشد
(اعضا اتاق بازرگانی تهران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین از  87درصد تخفیف برخوردار می باشند)

سرفصلهای آموزشی :
-

معرفی توانمندی کشوراوکراین برای همکاری با شرکت های ایرانی

-

بررسی بازار و نکات اصلی ورود به آن به عنوان وارد کننده ،صادر کننده و تولید کننده

-

قوانین و مقررات واردات و صادرات کاال در اوکراین

-

بررسی روند مذاکرات با شرکت های اوکراینی ،فرصت ها و تهدید ها

-

نحوه ایجاد روابط تجاری با شرکت های اوکراینی ()B2B, B2C

-

بررسی خصوصیات مصرف کننده گان اوکراینی و روش های جلب آن به سمت کاال های ایرانی

-

معرفی فرصت های به روز همکاری

-

نحوه برخورد با داده های غلط در رابطه با بازار اوکراین

-

مزایای اوکراین به عنوان کریدور در مسیر کاال های صادراتی ایرانی به اروپا

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  75789559793تماس حاصل نمایید.

وبینار آموزش کاربردی تجارت با اوکراین
نام و نام خانوادگی .............................................................. :

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

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

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

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

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

آدرس ........................................................................................................................... .......................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فكس..................................... :
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  7777855871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66771188یا 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  33771188و  75789559793تماس حاصل نمایید.

