
 

  
 

 و فروش یابیبازار اتیعملسمینار مدیریت اجرا و کنترل 

 

 : سمینار هدف
 ندارند. یارزش چیه نصورتیا ریاجرا و کنترل شوند در غ یکنند که بخوب یم دایارزش پ یو فروش زمان یابیبازار یبرنامه ها نیبهتر
 اهداف کار و کسب ارائه خواهد شد. یدر راستا ستهیبهره ور و کنترل شا یاصول اجرا ناریسم نیا در

 خواهند کرد. یارائه را کاربرد ناریسم نیو مشاوره سازمان ها در ا تیریساله مدرس در مد 35 اتیتجرب

 مدیران بازاریابی ، مدیران توسعه بازار ، مدیران فروش  :دوره مخاطبان  

 دوره: یمحتوا 
 و فروش در کاربرد یابیبازار           .1
 م؟یدار ازیو فروش ن یابیاجرا در بازار نییچرا به آ .2
 و فروش یابیدر بازار ستهیشا یاجرا یبلوک ها .3
 بهره ور یو فروش در اجرا یابیبازار رانیهفت گانه مد یرفتارها .4
 مؤثر چه هستند؟ جیو فروش در کسب نتا یابیبازار رانیمد فهیوظ نیمهم تر .5
 و فروش یابیاجرا در بازار نییآ یمحور ندیسه فرآ .6
 ارتباط آن با کارکنان  یاجرا و برقرار یاستراتژ نیتدو .7
 و فروش یابیبازار اتیکنترل عمل تیریدر مد یسواالت اساس .8
 و فروش  یابیدر بازار ییو کارآ یمال ینسبت ها .9
در اجرا و کنترل بهره ور یابیمعلم بازار هیتوص ستیب .10
 

  زمان برگزاری : 

 16:30 الی 8:30 ساعت از – 24/08/98 -جمعه

 آکادمی فوتبال  هتل –تهران :  مکان 

 رئیس انجمن علمی بازاریابی ایرانمعلم بازاریابی و  دوره:  مدرس 
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 با امضای رییس انجمن علمی بازاریابی ایران(

 ثبت نام: طیشرا 

 

 (تومانهفتصد تومان ) 750.000  دوره: شهریه 
  ،بیشتر از ده نفر، نفر یازدهم  -%10نفر:  6و  بیش از   %5نفر:  5تا  3: شامل تخفیف می باشدثبت نام گروهی

 رایگان

 6104337723916399و شتتتتماره کتتتتارت  8025338561بتتتته  ستتتتا  جتتتتاری  شتتتتهریه پرداختتتتت 
 (آموزشگاه بازارسازان) پرویز درگی نزد  بانك ملت )جام( شعبه وزارت کار  به نام

 66028111-12و  66028401-5 ثبت نام: تلفن مشاوره آموزشی و 

 :نشانی سایت Marketingschool.ir 

 :ارتباط از طریق تلگرام Abedibazarsazan@ 

 :صفحه اینستاگرام @Bazarsazan1 


