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

دوره آموزشی آنالین نکات و ترفندهای LinkeldIn
بازاریابی صادراتی با طعم LinkeldIn

مدت دوره  6 :ساعت آموزشی

مدرس :جناب آقای شهرام مهیاری
روزهای کالس  81و  80اردیبهشت ماه از ساعت  79:77لغایت 73:77
شهریه کارگاه  8/037/777ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %87تخفیف برخوردار هستند)
سرفصلهای آموزشی :
 جایگاه لینکدین در دیجیتال مارکتینگ
 چرا از بین شبکه های اجتماعی لینکدین رو انتخاب کنیم
 روش های درآمدزایی دالری با لینکدین
 رزومه نویسی و تکمیل پروفایل لینکدین
 بهینه سازی پروفایل (سئو) لینکدین
 کانکشن گیری در لینکدین
 انتشار محتوا در لینکدین
 شغل یابی در لینکدین
 ایجاد صفحه شرکتی در لینکدین
 ایجاد پروفایل ایده آل مشتریان )(ICP
 آشنایی با استراتژی  ABMدر لینکدین
 استفاده از ابزارها در مدیریت پروفایل های لینکدین

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 01
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  33771188و  33771188تماس حاصل نمایید( .واتس اپ 70789559790 :ساالرکیا)

فرم ثبت نام دوره آموزشی آنالین نکات و ترفندهای LinkeldIn
بازاریابی صادراتی با طعم LinkeldIn

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  7777850876771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66011182یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 01
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  33771188و  33771188تماس حاصل نمایید( .واتس اپ 70789559790 :ساالرکیا)

