آموزشگاه بازارسازان با همراهی کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار برگزار میکنند:
همایش بزرگ چشم انداز اقتصاد ایران و جهان در سال ۹۹
توصیههای کاربردی برای شرکتهای ایرانی در  24اسفند ماه 13۹8
اقتصاد ایران در سال  1399به کدام سو میرود ؟
با توجه به سررت تغییرات در جهان معاصرر که سربن نا ایدار شردن شررایط محیطی و ایجاد حسناامنی در
زندگی ب شری و نیز در ف ضای ک سن و کار شده ا س  ،یشبینیهای اقت صادی در ایران نیز مورد توجه قرار
گرفته اسر در این راسرتا شررک ها و سرازمانهای مختلفی از جمله  TMBAظرف سرالهای گذشرته ا به
ترصرره ارا ه مدمات یشبینی در اقتصرراد و کار و کسررن هم نین در زمینه تغییرات تکنولوژیک گذاردهاند
هرچند که اقت صاد ایران هماینک در یکى از یحیدهترین شرایط مود قرار دارد ،اما تالش ما به ر سم سالهای
گذشررته این اسرر که با ارا ه تحلیلها و یشبینىهاى مود از سررال یش رو ،شرررایط ابهامآلود اقتصررادی را
شفافتر کرده و ابزارهای الزم برای تصمیمسازی و تصمیمگیری مدیران و برنامهریزان بنگاههای اقتصادی در
امتیارشان بگذاریم
از همین رو ،آموزشررگاه بازارسررازان یکی از اتضررای گروه  TMBAبا همکاری مطالعاتی کانون تحقیقات و
تبلیغات ضرمیر بازار در سرمیناری تح تنوان «چشرمانداز اقتصراد ایران و جهان در سرال  99و توصریههای
کاربردی برای شرکتهای ایرانی» به سنّ چندین سال گذشته ،میزبان نخبگان و همراهان تزیزی از حوزههای
گوناگون و با سخنرانی رویز درگی رییس انجمن مدیری ک سن و کار ایران و جمعی دیگر از ا ساتید دان شگاه
بازار مواهد بود
این همایش در  24اسفند ماه  1398و با سخنرانی  5استاد برجسته برگزار میشود
رویز درگی ریاسر انجمن مدیری کسرن و کار ایران ،مدیر مسروول آموزشرگاه بازارسرازان  ،مدیر مسروول
انتشارات بازاریابی و مجالت توسعه مهندسی بازار و بازاریاب بازارساز اس ایشان مدیرتامل گروه  TMBAو
هم نین نویسررنده نزدیک به  ۶۰کتاب در حوزهی بازاریابی ،ر یس کمیته اسررتانداردسررازی تحقیقات بازاریابی
کشور میباشد ایشان مشاور بنگاههای اقتصادی بزرگ ایران در حوزههای مختلف بوده اس
در این همایش مباحث ذیل مطرح مواهد شد:
 تحلیل و بررسی فضای کالن اقتصاد جهانی در سال  2۰2۰و اثرات آن بر بازار و اقتصاد ایران
 تحلیل و بررسی سناریوهای محتمل و اثرگذار بر اقتصاد ایران در سال 99
 تحلیل و بررسی رکود یا رونق بخشهای مختلف بازار
 بررسی چشم انداز بازار ارز-مسکن-طال و
 یشنهاد توصیه های اساسی به شرکتها و سازمانها در سال 99
و

دبیرمانه این همایش اتالم کرده اس که این سمینار با حضور مدیران بازاریابی و فروش ،مدیران توسعه بازار،
معاونین بازاریابی و بازرگانی ،مدیران تامل شرررکتهای کوچک و متوسررط ،کارشررناسرران فروش ،ویزیتورهای
شررک های تولیدی و مدماتی ،و فارغالتحصریالن و دانشرجویان گرایشهای مختلف رشرتۀ بازاریابی در روز
شنبه 24 ،اسفند ماه  1398برگزار مواهد شد و آمرین مهل ثب نام  22اسفند مواهد بود
سخنرانی تعدادی دیگر از ا ساتید آموز شگاه بازار سازان و فعالین بازار نیز ،در برنامه این سمینار گنجانده شده
اس
تالقهمندان جه ثب نام یا کسن اطالتات بی شتر میتوانند با شماره تلفنهای دبیرمانه سمینار تماس حاصل
کنند:
۰21-۶۶۰284۰1-4
یا به سای بازارسازان به نشانی  http://www.marketingschool.irمراجعه کنند
(آموزشگاه بازارسازان)
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