
 

  بازاریابی و فروش تلفنی )با نگرش بازار ایران(دوره 

 هدف:

شیوه سایر  سازمانبازاریابی و فروش تلفنی نیز در کنار  ست به  سته ا ستیابی به اهدافهای بازاریابی و فروش توان صادی در د  ها و بنگاههای اقت

شیوه یکی از رایج شتری کمک کند. این  شد دادن م شامل جذب، نگهداری و ر سی نظام بازاریابی  سا ست. ا ترین ابزارهای بازاریابی و فروش ا

شیدن به فعالیتشرکت سهای خود قادرند به بهترین نحو از این ابزار کاهای پرقدرت برای رونق بخ شترین درآمد را ک سود بی  ب کنند.رآمد و پر

 .های عملی است که تنها افراد واجد آموزش قادرند از آن بهره ببرندهای تجربی و مهارتعلمی به همراه پشتوانه یدانش ابی و فروش تلفنیبازاری

:هاسرفصل  

 ؛بررسی علل خرید کردن مشتریان 

 ؛های شخصیتیمروری بر شناسایی تیپ 

 ؛ابزارهای الزم برای بازاریابی و فروش تلفنی 

 ؛در بازاریابی و فروش تلفنی تأثیر صدا و لحن 

 ؛گذاری در بازاریابی و فروش تلفنیتکنیک هدف 

 ؛تعاریف و مفاهیم اصول بازاریابی و فروش تلفنی 

 ؛برداری صحیح و گوش دادن فعالهای یادداشتتکنیک 

 ؛کلمات و عبارات ممنوعه در بازاریابی و فروش تلفنی 

 تلفنی؛ رسیدگی به شکایات مشتریان در بازاریابی و فروش 

 ؛های بازاریابی و فروش تلفنیها و تاکنیکتکنیک ،هامهارت 

 ی تلفنی؛یک بازاریاب و فروشنده یشناسایی باورهای محدودکننده 

 ی متن آموزش تهیه( معرفیScript.تأثیرگذار به صورت عملی در کارگاه ) 

 

 شود.برگزار می و آنالین حضوری صورته کالس ب برگزاری:ی نحوه

 .20 الی 16 چهارشنبه ها برگزاری:زمان 

 .1399 شهریور 5  اول:جلسه

 (.آموزشی یجلسه 4 ساعت ) 16 زمان کل دوره:

 



 
 

 کتب معرفی شده از سوی مدرس برای دانشجویان دوره چنانچه از انتشارات بازاریابی باشد با بیست درصد  یتهیه

 تخفیف خواهد بود.

 

 غیبت  4/1گیرد که در طول دوره بیش از به کسانی تعلق می بازارسازان صرفاًشگاه اعطای گواهینامه آموز

 نداشته باشند.

 

  تومان 1،030،000 :دوره حضوری گذاریمبلغ سرمایه

  تومان 824،000 :دوره آنالین گذاریمبلغ سرمایه

 

 معصومه مهدی پورخانم  و یا سرپرست آموزش 021-66028401-4نام با آموزشگاه بازارسازان جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت

 تماس حاصل فرمائید. 09395352301با شماره  


