
 

 

  
 

 
 :کنندیبازار برگزار م ریضم غاتیو تبل قاتیکانون تحق یآموزشگاه بازارسازان با همراه

 ۹۹ و جهان در سال رانیبزرگ چشم انداز اقتصاد ا شیهما
13۹8اسفند ماه  24در  یرانیا یشرکتها یبرا یکاربرد یهاهیتوص

 
 ؟ رودیبه کدام سو م 1399در سال  رانیا اقتصاد

در  یامنناحس جادیو ا یطیمح طیشردن شررا داریدر جهان معاصرر که سربن نا ا راتییتوجه به سررت  تغ با
شر یزندگ ضا زیو ن یب شده یدر ف سن و کار  س ،   ک صاد یهاینیبشیا مورد توجه قرار  زین رانیدر ا یاقت
گذشرته  ا به  یلهاظرف سرا TMBAاز جمله  یمختلف یهاها و سرازمانراسرتا شررک  نیاسر   در ا گرفته

اند  گذارده کیتکنولوژ راتییتغ نهیدر زم نیدر اقتصرراد و کار و کسررن هم ن ینیبشیترصرره ارا ه مدمات  
صاد ایران هم شرایطدر یکى از  یحیده نکیاهرچند که اقت سالها ترین  سم   یمود قرار دارد، اما تالش ما به ر

را  یآلود اقتصررادابهام طیرو، شرررا شیمود از سررال   اىهبینىاسرر  که با ارا ه تحلیلها و  یش نیگذشررته ا
در  یاقتصاد یبنگاهها زانیرو برنامه رانیمد یریگمیو تصم یسازمیتصم یالزم برا یتر کرده و ابزارهاشفاف
  میبگذار ارشانیامت
و  قاتیکانون تحق یمطالعات یبا همکار TMBAگروه  یاز اتضررا یکیرو، آموزشررگاه بازارسررازان  نیاز هم 
 هایهیو توصر 99و جهان در سرال  رانای اقتصراد اندازچشرم»تح  تنوان  یناریبازار در سرم ریضرم غاتیتبل

 یهااز حوزه یزیتز مراهاننخبگان و ه زبانیسال گذشته، م نیبه سنّ  چند «یرانیا یشرکتها یبرا یکاربرد
سخنران سات گرید یو جمع رانیکسن و کار ا  یریانجمن مد سییر یدرگ زی رو یگوناگون و با  شگاه  دیاز ا دان

 بازار مواهد بود 
  شودیاستاد برجسته برگزار م 5 یو با سخنران 1398سفند ماه ا 24در  شیهما نیا

مسروول  ریمسروول آموزشرگاه بازارسرازان ، مد ریمد ران،یکسرن و کار ا  یریانجمن مد اسر یر یدرگ زی رو

و  TMBAگروه  رتاملیمد شانیبازارساز اس   ا ابیبازار و بازار یو مجالت توسعه مهندس یابیانتشارات بازار
 یابیبازار قاتیتحق سررازیاندارداسررت تهیکم سیر  ،یابیبازار یکتاب در حوزه ۶۰به  کینزد سررندهینو نیهم ن
 مختلف بوده اس   هایدر حوزه رانیبزرگ ا یاقتصاد یمشاور بنگاهها شانی  اباشدیکشور م

 مطرح مواهد شد: لیمباحث ذ شیهما نیا در
 رانیو اثرات آن بر بازار و اقتصاد ا 2۰2۰در سال  یکالن اقتصاد جهان یفضا یو بررس لیتحل 
 99در سال  رانیمحتمل و اثرگذار بر اقتصاد ا یوهایسنار یو بررس لیتحل 
 مختلف بازار یرونق بخشها ایرکود  یو بررس لیتحل 
 طال و    -مسکن-انداز بازار ارز چشم یبررس  
  99به شرکتها و سازمانها در سال  یاساس یها هیتوص شنهادی 

  و    
 
 
 
 



 

 

 
 
توسعه بازار،  رانیو فروش، مد یابیبازار رانیبا حضور مد ناریسم نیاتالم کرده اس  که ا شیهما نیا رمانهیدب

 یتورهایزیکوچک و متوسررط، کارشررناسرران فروش، و یتامل شرررکتها رانیمد ،یو بازرگان یابیبازار نیمعاون
در روز  یابیبازار ۀمختلف رشرت یهاشیگرا انیو دانشرجو النیالتحصرو فارغ ،یو مدمات یدیتول یهاشررک 
 اسفند مواهد بود   22ثب  نام  ل مه نیبرگزار مواهد شد و آمر 1398اسفند ماه  24شنبه، 
سات گرید یتعداد یسخنران سازان و فعال دیاز ا شگاه بازار شده گنجانده  ناریسم نیدر برنامه ا ز،یبازار ن نیآموز
 اس  
تماس حاصل  ناریسم رمانهیدب یبا شماره تلفنها توانندیم شتریکسن اطالتات ب اینام جه  ثب  مندانتالقه
 کنند: 

۰21-۶۶۰284۰1-4 
 مراجعه کنند  http://www.marketingschool.ir یبازارسازان به نشان  یبه سا ای

 )آموزشگاه بازارسازان(

 

 (1۶ - 2۰)سات :  - شنبه، 24/12/98 :یبرگزار ختاری 

  :شام()   – هتلمحل برگزاری 

 ثبت نام:  طشرای
  ریال ۶.5۰۰.۰۰۰ :یگذارهیمبلغ سرما

باشدتخفیف میمعرفی تعداد شامل 
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