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کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات
پنجشنبه و جمعه  32و  32آذر  9216ـ از ساعت  0328الی 96328
(تهران ـ نشانی دقیق محل برگزاری هر دوره روز قبل از برگزاری دوره به اطالع شرکتکنندگان محترم خواهد رسید).

 شرح دوره

 رئوس مطالب دوره

بطور کلی بازاریابی فرایندی است که باا ککاآ آ  ،نیازهاای مشارری

اصول مدیریت بازاریابی ،مفهوم بازاریابی و تبلیغات ،آشنایی با فرایناد

شناخره میشود ،محصول بر اساس این نیازها طراحی و تولید میگردد،

مادیریت محصاول و

به بهررین شیوه مککن این محصول معرفای مایشاود و باا رو هاای
مخرلف به فرو

می رسد.

برنامهریزی اسررات یآ بازاریابی ،آشنایی با رو
برند ،بخ

بندی بازار ،هدفرذاری در بازار و موقعیتیابی
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هکچنین با اسرفاده از تجرباه و مفااهیم بازاریاابی مایتاوا بهرارین
رو های تبلیغات جهت معرفی محصوالت را شناسایی کرد و در فرایند

مدیریت آمیخره بازاریابی ،مدیریت محصول ( ،)productمدیریت برند،

تبلیغات از تکنیآهای خالقانه بهره برد .رعایت و اجارای اصاول علام

مدیریت قیکتگذاری ( ،)priceمدیریت کانالهای توزیع ()place

بازاریابی و تبلیغات میتواند در موفقیت سازما هاا نقا

ششاکریری
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داشره باشد.
میشود با نراهی کامالً اجرایی و کااربردی ،مفااهیم

در این دوره تال

شناخت و مدیریت رفرار مشارریا  ،اصاول و تفکار مشارریماداری،

اصلی بازاریابی و تبلیغات ارائه شوند و با اجرای کارگاههاای آموزشای،

مهارتهای ارتباطی با مشرریا  ،مهارتهای جذب و حفظ مشرری

مخاطبا در حین برگزاری دوره بطور عکلی درگیر اجرا و کااربرد ایان
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مفاهیم شوند.
آنالیز محیط بازار و رقبا ،مهارت تحقیقات بازار ،شناخت بازار مورد نظار

 مخاطبان دوره

به لحاظ میزا خرید و مصرف و محصاوالت یاا خادمات تولیاد شاده،

کلیه مدیرا  ،کارشناسا و کارمنادا حاوزههاای بازرگاانی ،فارو ،

شناخت تقسیکات بازار ،شیوه تهیه و تحلیل اطالعات بازاریابی

خدمات پس از فرو  ،ارتباطات و واحدهایی که با ارائه خدمت و یا کاال
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ارتباط دارند و همشنین صاحبا کسب وکارهای نوپا یا در شرف تأسیس
رو

 اهداف دوره
آموز

تدوین یآ برنامه بازاریابی ،طراحی تاکریآ های اجرایای برناماه

بازاریابی ،نحوه ارائه و اجرای برنامه بازاریابی ،نکونه هاای باینالکللای

و انرقال مفاهیم کاربردی بازاریابی و تبلیغات با ارائه کارگاه های

برنامههای بازاریابی ،ارائه و طراحی فرمهای مورد نیاز در برنامه بازاریابی
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آموزشی
ارائه نکونههای اجرا شده به نحویکه مخاطبا قادر باشند بعد از دوره از
این مفاهیم اسرفاده عکلیاتی کنند

مهارت های رفراری مدیرا بازاریابی ،مهارت های گزار نویسی فنای و
مدیریری ،تاکریآ ها و ترفندها ،مهاارت بازاریاابی ماویرگی ،مفااهیم

 مدرس دوره :آقای مهندس سعید ثابت قدم مقدم

بازاریابی الکررونیآ و start up

مدرس دانشراه و کارشناس ارشد حوزه کسب و کار و بازاریابی
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مدرس و مشاوره دوره هاای تخصصای بازاریاابی حرفاه ای ،بازاریاابی
خدمات ،فرو

و کسب و کار

مدیریت و ترویج و تبلیغاات ( ،)promotionاهاداف و بودجاه بنادی

فوق لیسانس  MBAبازاریابی اساررات یآ ،فاوق لیساانس مادیریت

تبلیغات ،فرآیند ارتباطات و مسیر پیامهاای تبلیاغ (ارائاه فایلمهاای

اجرایی ،لیسانس مهندسی صنایع

آموزشی) ،مکا سنجی تبلیغاات ،رساانههاای تبلیغااتی و رو هاای

بی

از  91سال سابقه مدیریری و مشااورهای در ساازما هاایی مانناد

خدمات پس از فرو

سایپا ،هولدینگ فرزانرا  ،شافا فارماد ،بناادر و

کشریرانی هرمزگا و سایر سازمانهای تولیدی و خدماتی

سنج

و اثر بخشی تبلیغات ،برنامهریزی تبلیغات ،نقا

برندسازی ،مطالعه موردی )Coca Cola( case study
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در صورت نیاز می توانید با شماره  668 28 216ا ( 839ساعت  9صبح تا  5بعدازظهر) تماس بگیرید.
برای ثبت نام ،صفحه دوم را مالحظه فرمایید.

تبلیغاات در

شرایط و روش ثبت نام در کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات ( 32و  32آذر )9216
هزینه ثبتنام
رو

پرداخت

تخفیف گروهی
شرایط انصراف یا عدم
حضور در دوره
شرایط ثبتنام قطعی

رو

ثبتنام قطعی

رو اطالعرسانی
محل دوره

 598 ،888توما (شامل شرکت در دوره ،جزوه ،پذیرایی ناهار و میا وعده و گواهی حضور در دوره)

قابل واریز به شکاره حساب  351-0888-99615611-9یا شکاره کارت 5833319826951110
(شبا )IR118518835108899615611989در وجه آقای مجید امیدوار ،مدیر سایت راهکار مدیریت

 6 -2نفر 98 3درصد ؛  98-1نفر 95 3درصد ؛ بی از  98نفر 38 3درصد
 -9پس از واریز وجه ،در صورت اعالم انصراف از شرکت دوره تا  2روز پی از تاریخ دوره ،مبلغ واریز شده با کسر  98درصد بازگردانده
میشود .در غیر این صورت ،ثبتنام قطعی تلقی میشود و هیچ مبلغی بازگردانده نخواهد شد.
 -3در صورت عدم حضور در دوره ،هیچ مبلغی بازگردانده نخواهد شد و همشنین گواهی حضور در دوره ارائه نکیشود.
 -9ثبتنام قطعی منوط به پرداخت هزینه ثبتنام (حداقل  32ساعت پی از برگزاری دوره) است.
 -3با توجه به محدود بود ظرفیت دوره ،اولویت با افرادی است که زودتر وجه ثبتنام را پرداخت کرده باشند.
 -2ارسال فرم ثبتنام به تنهایی و بدو پرداخت ،هیچ اولویت و حقی برای رزرو یا شرکت در دوره در بر نخواهد داشت.
برای ثبت نام قطعی ،لطفاً شهار گام زیر را به ترتیب انجام دهید3
 -9واریز یا انرقال هزینه ثبتنام به حساب اعالم شده (قبل از پرداخت ،با تکاس با راهکار مدیریت ،از وجود ظرفیت دوره مطکانن شاوید)
 839 - 66828216ساعت  1صبح تا  5بعدازظهر
 - 3شاپ این صفحه ،مطالعه هکه شرایط آمده در این برگ و تککیل فرم ثبتنام و امضای آ
 -2شسباند فی واریزی یا انرقال روی هکین برگ ،پایین فرم ثبتنام
 -2ارسال این برگ به ایکیل  rahkar90@gmail.comیا تلررام  81916281613یا فکس به شکاره  66862215ا ( 839پس از ارسال باه
راهکار مدیریت ،لطفاً تکاس بریرید و از دریافت آ مطکنن شوید) ( 839 - 66828216ساعت  1صبح تا  5بعدازظهر)
روز قبل از برگزاری دوره ،حدود ساعت  99صبح ،یآ فایل شامل راهنکایی و کروکی محل برگزاری ،به ایکیل شرکتکنندگا ارسال
میشود و ارسال آ از طریق پیامآ نیز اطالع داده خواهد شد.
فرم ثبت نام کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات ( 32و  32آذر )9216
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 اداری  تولیدی ـ صنعتی  خدماتی  آموزشی ـ پژوهشی (سایر).................................................. :

سمت در سازمان

رشته و مقطع تحصیلی

اینجانب آقای /خانم  .................................................................................به عنوا
مهر و امضاء
شرکتکننده /مسنول ثبتنام دوره ،هکه شرایط باال را مطالعه کرده و میپذیرم.
محل چسباندن فیش بانکی یا رسید انتقال

