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

دوره آموزشی مهندسی فروش و فروشنده حرفه ای
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.
مدت دوره 8 :ساعت
زمان  24 :و  25خرداد ماه از ساعت  15الی 19
مدرس  :آقای صادق فراهانی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
عضو انجمن مدیریت منابع انسانی
با بیش از  15سال سابقه تدریس در حوزه کسب و کار

شهریه  5/300/000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
سرفصلهای آموزشی :
 مهندسی فروش

 بررسی C4R4

 تفاوت فروش و بازاریابی و جایگاه آن در سازمان

 روانشناسی فروش

 تشریح مفهوم بازاریابی و آمیخته بازاریابی

 اصول متقاعد سازی

 انواع مشتریان و اهم انتظارات آنها

 گوش کردن اثربخش

 بازارشناسی ،بازارسازی ،بازاریابی

 زبان بدن اثربخش

 ویژگی های یک فروشنده حرفه ای

 فن بیان اثربخش

 چرخه ی فروش ،نهایی سازی ،عقد قرارداد

 نگاه کردن اثربخش

 تحلیل رفتار متقابل در فروش

 کنترل خشم

 آشنایی با مدل آیداس ،مدل استانیر در فروش

 استراتژی ای رقابتی پورتر

 آشنایی با LICAL, LOCATE, FAB

 استراتژی های اقیانوس آبی

 چگونگی رویارویی با اعتراض ها و اقناع سازی در

 تکنیک بوم رنگ ،تکنیک مشخصات ،مزایا و منافع،

مذاکره های فروش

تکنیک اگر  ....آنگاه

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

فرم ثبت نام دوره آموزشی مهندسی فروش و فروشنده حرفه ای

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  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  88107762یا 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.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید( .واتس اپ 09025445159 :خانم ساالرکیا)

