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

دوره آموزشی تربیت کارشناس صادرات
مدت دوره  02 :ساعت
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد
مدرس :جناب آقای سید محمد واعظی
روزها و ساعات برگزاری دوره :
یکشنبه ها ،ساعت  51الی ( 51شروع دوره  3اسفند ماه)
شهریه دوره  7/777/777تومان میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %87تخفیف برخوردار هستند)
سرفصلهای آموزشی :
 طراحی طرح تجاری و برنامه قدم به قدم صادرات

 ارائه محصول در نمایشگاه های بین المللی با کمترین
هزینه

 گانت چارت صادرات

 قوانین صادرات و استانداردهای ایران و بازارهای هدف

 کد تعرفه و اهمیت آن در صادرات

 روش صحیح قیمت گذاری در صادرات

 استفاده از ابزارهای b@b c2c , b2c

 نحوه استفاده از تسهیالت صادرات

 روش انتخاب صحیح کاال و خدمات مناسب جهت

 روش های اعتبارسنجی صحیح و جلوگیری از

صادرات
 تعیین بازار هدف با توجه به آمار به صورت مطالعه
موردی
 نحوه استفاده از ابزارهای تبلیغاتی در کشورهای
مختلف
 نحوه تهیه کاتالوگ جهت صادرات محصوالت
 به دست آوردن اطالعات در خصوص مشتریان بالقوه و
بالفعل در بازار هدف
 روش های کم هزینه ورود به بازارهای هدف

کالهبرداری در صادرات
 اینکوترمز  8787و نقش آن در صادرات
 مدیریت دریافت وجوه صادراتی
 بازرسی و استاندارد کاالهای صادراتی
 حمل و نقل بین المللی و بیمه و ترانزیت کاال در صادرات
 امورگمرکی و ترخیص کاالی صادراتی

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست 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  33771188و  70789559790خانم ساالرکیا تماس حاصل نمایید.

فرم ثبت نام دوره آموزشی تربیت کارشناس صادرات

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  7777850871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق شماره ( 21320250210واتساپ) یا 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.
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  33771188و  70789559790خانم ساالرکیا تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست 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  33771188و  70789559790خانم ساالرکیا تماس حاصل نمایید.

