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

دوره آموزشی بازاریابی و مراحل عملیاتی در بازارهای صادرات
(صادرات موفق)
مدت دوره  9 :ساعت
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد
مدرس  :جناب آقای ایرج زینال زاده
روزهای برگزاری دوره  :چهارشنبه ها
شروع دوره  13بهمن ماه
همراه با ارائه گواهینامه معتبر
شهریه دوره  4/900/000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
"همراه با گواهینامه حضور در دوره"
سرفصلهای آموزشی :
 -1چه موقع و چگونه وارد بازار خارجی و صادرات شویم؟

Global, market, or, local? -2

 -3دالیل ضرورت ورود به بازارهای خارجی

 -4روش های ورود به بازارهای خارجی

 -5روش های صادرات و ریسک های آنها

 -6مراحل صادرات

 -7اشتباهات متداول در ورود به بازارهای بین الملل و خارجی

 -8روش تحقیق و آنالیز بازارهای خارجی برای انتخاب بازار ورود

 -9منابع و سایتهای موثر در تحقیق بازار بین الملل

 -10کاربر کد  HSدر تحقیق و دسترسی به منابع

 -11محیطهای بازار خارجی و عوامل  pestleنیروهای پورتر در
مطالعه بازار خارجی و مطالعه ریسک و انتخاب آنها
 Market, segmentation -13در ورود به بازار با توجه به منابع
شرکتهای صادراتی و بازار هدف stp

 -12روش های تقسیم بازار
 -14عوامل موثر در انتخاب  4pو استراتژی بازاریابی

 -15سهم بازار market, share

 -16منابع شرکت مالی ،تکنولوژی ،اطالعات

 -17منحنی عمر کاال

 -18روشهای بازاریابی

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  88107732و  09025445159( 88107723خانم ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

 Case study -19در مورد مراحل صادرات

 -20صادرات مواد معدنی،جذابیت بازارخارجی و روشهای پرداخت

فرم ثبت نام دوره آموزشی بازاریابی و مراحل عملیاتی در بازارهای صادرات
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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 ............................................................................................. :
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