
 

 

  

 

 

     "DISCتجزیه ، تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتریان بر اساس مدل "عملی کارگاه 

 (ایران)با نگرش بازار 

 

             

 هدف:            

 

باشد ، اگر بدنبال  یم گرانیقدم جهت شناخت خود و شناخت د نیآن ، اول لیشناخت رفتار و تحل

که خود را بشناسند  میبه افراد کمک کن ستیبای. ممیباش یدر سازمان م یفرد انیبهبود ارتباطات م

حوزه رفتار  در، نقاط قوت و قابل بهبود خود را خود داشته باشند یرفتار یهایژگیاز و یدرست فیو تعر

 لیمخاطب را شناخته و دال یرفتار یهایژگیرا داشته باشند که و نیتوان ا گرانیبدانند و در ارتباط با د

جزء  ندیآفر نیدهند، ا قیتطب گرانیخود را با د یو بتوانند مدل رفتار ندیرا درک نما گرانیرفتار د

نوع  میاگر بتوان بودن انسان است. دهیچیآن پ لیقسمت ارتباط است و دل نیترو سخت نیتردهیچیپ

داشته  ایالعادهفوقو فروش  مکنی برقرار ارتباط هابا آن متوانییبهتر م م،یافراد را بشناس تیشخص

 .میباش
 

 های تولیدی و خدماتی شرکتویزیتورهای  ،کارشناسان فروشفروش و ،بازاریابی مدیران :مخاطبان

 یابیررشته بازا های مختلففارغ التحصیالن گرایشو 

 

 محتوای کارگاه: 

  های بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات در بازار ایراناصول روانشناسی بر تکنیکتاثیر 

 ارتباطی با مشتریان بندی و شناخت انواع درگاه هایتقسیم 

 بینی، تجزیه و تحلیل رفتارهای آشکار و پنهان مشتریان در فرآیند خریدپیش 

 خورد حضوری و یا تلفنیکسب مهارت عملی شناخت شیوه خرید مشتریان با اولین بر 

 ها در بازاریابی و فروش تئوری بازی 

 های مختلف رفتاری مشتریانبایدها و نبایدها در قبال شیوه 

 های خاتمه فروش در قبال هر یک از انواع مشتریان تکنیک 

 

 (16:30-8:30 :ساعت) ، پنجشنبه23/05/99 :یبرگزار ختاری 

 اصل اکبری رضا دکتر :مدرس 

  فردی و گروهی و های عملی، یوه برگزاری کارگاه بر پایه بازییک روزه ش -ساعت 8 :مدت کارگاه

 در محیطی کامال شاد و جذاب خواهد بود.

 



 

 

 

 

 

 

  ممهور به مهر برجسته، دو زبانه، دارای کد استعالم قابل  آموزشگاه بازارسازانمی هینامه رسگواارائه(

 پیگیری و با امضای رئیس انجمن علمی کسب و کار ایران( 

 :شرایط ثبت نام 
 

 :تومان  750،000  مبلغ سرمایه گذاری 

    6و  دمش از   %5ن ر   5يا  3ثبت نام گروهي، شااااتخ يف مي تي داشااا 

 دمشتر از ده ن ر، ن ر یازدهم رایگان -%10ن ر  

  6104337723916399و شماره کارت  8025338561پرداخت شهریه ده حساب جاري 

نزد  دانك تلت )جام( شااهبه وزارت رار  ده نام پرویز درگ) )وتشزشااگاه 

 دازارسازان(

   09395352301و  66028401-4يل ن تشاوره وتشزش) و ثبت نام 

 

 

 
 


