استاد بابک مروانی
مشاور و مدرس فروش و بازاریابی در مجموعه TMBA
مدیر تحقيقات بازار شرکت ژرفا پژوهان بازار (از  1379تا )1385
مدیر تحقيقات بازار و مدیر محصوالت شرکت بهداد توليد کننده¬ي محصوالت شوینده با برند تاژ (از سال  1385تا )1388
مدیر بازاریابی و فروش شرکت ماریناسان (متعلق به گروه صنعتی گلرنگ) توليد کننده محصوالت سلولزي با برندهاي سافتلن ،نانسی،
مرسی ،پامتی و بارلی (از سال  1388تا )1389
مدیر فروش تهران شرکت سالمت پخش (متعلق به گروه صنعی گلرنگ) در صنعت توزیع و فروش دارو و سلولز (از سال  1389تاکنون)
سوابق آموزشی در موسسات آموزشی
آموزش اصول مذاکره و تکنيک¬هاي فروش در مرکز آموزش بيمه¬ي ایران ،آموزشگاه فنی و حرفه¬اي اریکه تجارت ،دانشگاه علمی
کاربردي گلرنگ ،دانشکده¬ي کارآفرینی دانشگاه تهران و همچنين دوره¬ي آموزش تحقيقات بازار براي مدیران در دانشکده¬ي کارآفرینی دانشگاه
تهران (از سال  1380تاکنون)
سوابق آموزشی در سازمانها
دوره ي آموزش اصول مذاکره و تکنيک¬هاي فروش در شرکت¬ صفا پخش توزیع کننده محصوالت شکلی ،شرکت سهامی بيمه ميهن،
انجمن صنفی نمایندگان بيمه آسيا (مشهد) ،هلدینگ دارویی گلرنگ ،شرکت پارس خزر ،شرکت پخش سرکان ،شرکت کاریزماپخش ،رهاگستر دنيا
(پخش تکدانه) ،شرکت پوراطب ،شرکت نسيم سرمایش زاگرس ،شرکت عالی پارسيان تحریر (پنتر) ،شرکت پرگاس طب ،شرکت رنگ سازي نيپون و
 ...ایرانيان و
سوابق علمی
.ترجمه و چاپ مقاالت متعدد در نشریه پيام بانک مرکزي
نوشته¬ي ریچارد هوبارت بوسکرک (عنوان فارسی :فروش ،تکنيکها و کاربردها /ناشر :یکان)  Sellingترجمه¬ي کتاب
نوشته نيل راکهام (انتشارات بازاریابی)  Spin Sellingترجمه کتاب
:سوابق مشاورهاي
مشاوره در خصوص سه موضوع بازاریابی ،تحقيقات بازار و فروش به شرکتهاي خصوصی در صنایع مختلف در سال  91تاکنون
:سوابق تحقيقات بازار
اجراي بيش از  250پروژه تحقيقات بازاریابی در حوزه بازاریابی و فروش در خصوص اطالعات مورد نياز مدیران ارشد و بازاریابی
شرکتهاي گوناگون از جمله هنکل آلمان ،فرنيخ سوئيس ،ژیودان سوئيس ،نایس ایتاليا ،پاولوفکا اسپانيا ،داروسازي سينا ،پاکسان ،ناژ ،پاک سمن،
گلرنگ ،شرکت مپنا (راهسازي) و بسياري از شرکتهاي دیگر از جمله شرکتهاي پخش

