
 

 

 
 

 یتیسمینار مدیریت برندسازی شخصی بر پایه خودمدیر                

 
 

هدف : یک ذهنیت مثبت ، درست و وحقیقی از هویت یک فرد: این ساده ترین تعریف برای بند شخصی 

است یعنی مجموعه خصوصیاتی که با آورده شدن اسم شما در ذهن دیگران شکل می گیرد، همچنین باور 

دنیا نشان و تصوری که از شما در ذهن آن ها ساخته می شود. برند شخصی تصویری است که ما از خود به 

می دهیم ، تصویری که نمایانگر ارزش ما است . در اقتصادی که در آن توجه حرف اول را می زند، خلق 

ارتباطاتی به یاد ماندنی ومعنادار با درک راهبردهای برندینگ شخصی حاصل می شود.همه ما می توانیم 

 برند شخصی معتبری داشته باشیم . 

 خواهند نام وجایگاهی معتبردر نزد دیگران داشته باشند. مخاطبان دوره : تمام کسانی که می

 محتوای سمینار : 

 برندچیست ؟ وبرند شخصی چه می باشد؟ -

 جایگاه برند شخصی در آینده اجتماع  -

 رابطه شخصیت با برند وفرمول زندگی  -

 رابطه برند شخصی با پذیرش اجتماعی  -

 دالیل کامیابی برندهای شخصی معتبر -

 برند شخصی معتبر رابطه استراتژی با -

 ایجاد وتوسعه برند شخصی با جامعیت نگری  -

 تکنیک های فردی وعمومی توسعه برند شخصی  -

 چشم انداز ، رسالت ، ارزشها در برندینگ شخصی -

 کلمه کلیدی ، شعاردر توسعه برند شخصی  -

 صیانت از برند شخصی ،ابزارهای برند شخصی  -

 مدیریت پندار،گفتاروکرداردر برندینگ شخصی  -

 نقش نگارش وآغاز وپایان آن در برندینگ شخصی  -

  توصیه های بیست گانه در مدیریت برند شخصی -

 ودآرامی ، خود باوری ، خود کارآمدی ،خردسازی و ...خ، آگاهی د بر پایه مباحثی چون خو 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 ساعت آموزش  8مدت دوره:  

 

 1399تیرماه  27جمعه   :زمان برگزاری-

 همراه با پذیرایی و ناهار در هتل ریال9.300.000گذاری دورهمبلغ سرمایه -

 آموزشگاه بازارسازان با مهر و امضا رییس انجمن علمی کار و کسب نامهیگواه گواهینامه:-

 ثبت نام: طیشرا-

نفر، نفر  10بیشتر از  -%10نفر:  6و  بیش از   %5نفر:  5تا  3: ثبت نام گروهی، شامل تخفیف می باشد

 .پرداخت استیازدهم رایگان 

 

 021-  66028401الی  4  شماره تماس:

  09050453239: خانم موسوی شماره همراه سرپرست آموزش

 

 

 

 
 


