تاريخ 5991/81/80 :
شماره  /9993 :الف

" آموزش مبنای تحول در یک سازمان محسوب می شود"
شناسه ملی 32321010101 :
تاريخ ثبت 3100/20/00:

مدیرعامل  ،مدیر سرمایه های انسانی  ،مدیر بازاریابی /فروش و مدیر آموزش لطفا مالحظه فرمایند .
سمینار آموزشی  /كاربردي :

" کلیات اصول ،فنون و هنر مذاکره حرفه ای "
( با رویکرد فروش تلفنی )
 8شهریور ماه سال  – 6931تهران – سالن همایش های اتاق بازرگانی تهران
با سالم ؛
احترامن موسسه"راهبرد صنعت شکوه" در دهمین سال فعالیت آموزشی خود با همكاري"شرکت توسعه بازاریابی و فروش اوج"سمینار فوق را با
سخنرانی دکتر محمد مشکی پروری دارای دکتری مدیریت بازرگانی  /بازاریابی  ،سخنران برتر کنفرانس روابط عمومی کشور سنگاپور در سال 2162

میالدی و با سابقه تدریس در بیش از  911شرکت برتر داخلی و بین المللی درسال تولید و اشتغال ملی برگزار می نمايد.
مناسب برای  :مديران عامل شركت هاي داخلی و بین المللی -روساي سازمان ها – مديران و مسوولین دولتی -مديران و كارشناسان
بازاريابی و فروش-روساي بانك ها – روساي دفاتر مديران  ،دانشجويان و ساير عالقه مندان به حوزه بازاريابی  ،فروش و ارتباطات
محور های ممتاز سمینار:

 -تعريف ارتباطات و اهمیت آن

 -تاكتیك هاي مذاكره

 -تكنیك  5Cدر مذاكرات حضوري و تلفنی

 -روش هاي برقراي ارتباط

 -انواع فرهنگ ها در مذاكره

 -تكنیك  NLPو نقش آن در مذاكره موثر

 -تعريف مذاكره و انواع آن

 -استفاده موثر از جمالت و كلمات در مذاكره

 -موانع مذاكره موفق

 -عوامل موثر در مذاكره

 -آداب مذاكرات رودررو و تلفنی

 -پخش فايل هاي صوتی و تصويري



مدارك مورد نیاز  :ارسال نامه يا دريافت و تكمیل فرم ثبت نام و واريز هزينه سرمايه گذاري در سمینار به ازاي هر نفر مبلغ 9/111/111ریال به
حساب سپهر  1612888822112بانك صادرات به شماره شبا  IR 261631111111612888822112بنام موسسه راهبرد صنعت شكوه .

* جهت كسب اطالعات بیشتر از سمینار مذكور ارسال عدد (  ) 8به شماره همراه 13989929889
گواهینامه:در پايان سمینار به شركت كنندگان (  ) 2گواهینامه آموزشی حضوردر دوره با امضا سخنران اهدا می گردد  .
 -محل برگزاري سمینار سالن همايش هاي اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی تهران از ساعت (  9صبح الی  )51می باشد .

 ارسال تصویر فیش وایزی همراه با معرفی نامه قبل از برگزاری سمینار الزامی می باشد.
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره همراه  13989929889و يا با تلفن  121-99896661تماس حاصل فرمايید.

تلفن دبیر خانه 121-99896661 :

آموزش  ( 13989929889 :حسینی )

نشانی دبیرخانه  :کرج  -گلشهر -مجتمع اداری و تجاری گلشهر – طبقه دوم اداری  -واحد 
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