
دوره آموزشی جامع

، فروش و خدمات مشتریانمارکتینگ

«مهارتی-نگرشی»

شرکت نجات

کسب و کار



1

مفهوم جدید بازاریابی، 

فروش و رابطه آنها 

B2B,B2C, C2C( فروش یابی)

3و 2

ریان تحلیل و درک بازار، مشت

و رقبا، جایگاه شناسی

4

STPبازاریابی استراتژیک 

نفوذ در بازار

6و 5

آمیخته مدرن مارکتینگ  

Multi-P( پروموشن

(رندیکپارچه، قیمت، توزیع، ب

7

تدوین برنامه مارکتینگ و

ارزیابی آن در اجرا

8

، مدیریت مشتریان کلیدی

CEM وCRM

دوره 
گ

مارکتین
8

صفه روزه
جلسه ن

ش 
دوره فرو

12
صفه روزه

جلسه ن

1

طبیعت فروش مدرن

2

فرایندهای فروش مدرن

3

رفتار و ساختار واحد 

فروش مدرن

4

روش های توزیع و 

اندسترسی به مشتری

5

برنامه ریزی فروش

مهارت های 8و 7و 6

مهندسی)فکری فروش

مسئله، ، حل فروش

(روانشناسی فروش

11و 10و 9

مهارت های اجرایی 

، مذاکره، حل تضاد)فروش 

(رابطه سازی

12

ارزیابی فروش و 

فروشنده
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جلو ببریممارکتینگخودمان را در حوزه فروش و علم و تجربهمی خواهیماگر ❑
کنیمسرمایه گذاریدر این حوزه مسیر شغلی آینده خود بر می خواهیماگر ❑
چطور و خدمات پس از فروش  کجاست ومارکتینگجایگاه فروش، جهان اول ببینیم که در می خواهیماگر ❑

خود را به آنجا برسانیم
، فروش و خدمات پس از فروش را یاد بگیریممارکتینگاصول جامعبصورتمی خواهیماگر ❑
را کسب کنیمحرفه ایو فروشنده مارکترالزم برای یک روحیه می خواهیماگر ❑
را باال ببریمنفسماناعتماد به برای موفقیت در این حرفه می خواهیماگر ❑
مورد نیاز برای بازاریابی و فروش را بدست آوریمکلیدی مهارت هایمی خواهیماگر ❑

فروشومارکتینگدرموفقیتبراینگرشتحولایجاد•
دوره هاطیمهارتیتحولایجاد•
جهانیروزعلمارائه•
ماشسازماندرمارکتینگوفروشازپسخدماتفروش،تحوالتپیاده سازیحامی•

چرا 
نجات؟

انگلستانتی سایددانشگاهمدیریتمرکزسابقرئیسواستراتژیورهبریپروفسور•
انگلستانورنموثبدانشگاهاطالعاتی،سیستم هایدانشکدهسابقرئیسومدیریتیسیستم هایپروفسور•
مدیریتعلومبین المللیانجمنبنیادیعضو•
روش هایوسازمانی،مجددمهندسیتحول،مدیریتاستراتژیک،برنامهزمینهدرراهبردیمشاور•

یادگیریوتوانمندسازی

گیالنینجاتیپروفسور سید صدرالدین 

دکتر یاسمین رازقی
بهشتیشهیددانشگاهبازاریابی،-بازرگانیمدیریتدکترای•
ایرانصنعتوعلمدانشگاهاجرایی،مدیریتارشدکارشناسی•
استراتژیبرنامه ریزیوبرندومارکتینگمشاورهپروژه هایدرسابقهسال13•
بازارتحقیقاتومارکتینگ،برندسازیمشاور•

20:00تا 16:00از ساعت شنبه روزهای •
ارزیابی و تمرین عملی-با جلسات کارگاهی، خودهمراه •
ارائه گواهینامه حضور در دوره•
ت های فرصت بکارگیری شرکت کنندگان برتر در پروژه های مشاوره و موقعی•

شغلی

شیوه 
برگزاری 

دوره

ند،کنکارحرفه ایمی خواهندکهفروشازپسخدماتوفروشبازاریابی،حوزهدرفعالافراد❑
سنتینه

کنندکارمشتریانخدماتوبازاریابیفروش،حوزهدردارندعالقهکهافرادی❑
کنندسرمایه گذاریمتخصصبعنوانخودشاندرمی خواهندکهافرادی❑
کنندتربیتحرفه ایمارکتینگوفروشنیرویمی خواهندکهشرکت هایی❑



سازمان هاویژه دوره هایبرگزاری 

شرکت نجات این آمادگی را دارد که دوره را ویژه شرایط سازمان شما و 

.سفارشی طراحی و برگزار نمایدبصورت

شرکت نجات کسب و کار جهانی

5، واحد 96، پالک 37یوسف آباد، خیابان 

88064098-021
7915-444-0910
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@nejati_team
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