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

دوره آموزشی تجارت بین الملل
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.
مدت دوره  85 :ساعت در  6جلسه
مدرس :جناب آقای بهمن متولی
شروع دوره  8اسفند ماه روزهای یکشنبه
شهریه دوره  7/977/777تومان میباشد
(اعضای اتاق از  %87تخفیف برخوردار هستند)
سرفصلهای آموزشی :
 سفارشات خارجی
 اصول و فنون مذاکرات خارجی بصورت  B2B,B2C,B2Gجهت بازاریابی و فروش و یا خرید کاال
 مکاتبات تجاری
 صدور sales confirmation , purchase order , PFI
 حمل و نقل هوایی ،زمینی ،دریایی ،ریلی و بارنامه های مربوطه
 آشنایی با کلیه فرمهای تجاری جهت واردات و صادرات و نحوه پرکردن آنها بر اساس قوانین تجاری وزارت بازرگانی
ایران و قوانین بین الملل اتاق بازرگانی سوئیس
 عقد قراردادهای بین الملل ،نحوه نگارش قرارداد ،مروری بر قرارداد خرید و فروش ،قرارداد نمایندگی انحصاری ،عاملیت
فروش ،مروری بر مسایل حقوقی قرارداد.
 روشهای پرداخت
 ضمانت نامه های بانکی
 بیمه
 اینکوترمز  8787و ریسکهای مربوطه
 منبع یابی در بازار بین الملل
 طرح تدوین  Business planجهت ورود به بازار
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 :خانم ساالرکیا

فرم ثبت نام دوره آموزشی " تجارت بین الملل "
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 :خانم ساالرکیا

