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:1فکری و اجرایی فروشنده مهارت های
روانشناسی فروش؛ تحلیل کلمات و مکالمات؛ حل مسئله

:  2فکری و اجرایی فروشنده مهارت های
در ذهن مشتری، ایجاد ایجاد شهود و منطق سازیمذاکره، 

رابطه و عشق بین محصول، فروشنده و خریدار

:  و درک بازار و رقباB2Bمفهوم بازاریابی 
و انتخاب بخش بندی؛ حرفه ایتدوین رفتار خرید و رفتار فروشنده 

و بازار هدف؛ تدوین مدل رقابت رقبا؛ همسو کردن تفکر فروش
تفکر خرید

: و پیچیدگی آنB2Bحرفه ایطبیعت فروش 
باید مکمل B2B؛ چرا بازاریابی و فروش B2Cفروش با تفاوت 

همسویی با  و لزوم B2Bفروش حساسیت هایهم باشند؛ 
SM, CEM & CRMفروش در شرایط دشوار اقتصادی ،

:  B2Bو فروش مارکتینگجایگاه یکپارچه 
و Marketing PlanB2Bمارکتینگتدوین برنامه اجرایی 

شاخص هایو تدوین B2Bفروش برنامه ریزیهمسویی آن با 
CRM & CEMفروش بر اساس 

:B2Bچیدمان ساختار سازمانی و فرهنگ اجرای فروش 
ین بهم افزاییرابطه بین روش فروش و ساختار فروش؛ ایجاد 

فروشنده، محصول و پشتیبانی

:  B2Bفروش روش هایو فرایندها
CEMو CRM؛قیمتگذاریمهندسی فروش؛ 

روش فروش ارزش، روش فروش بر اساس نتیجه، روش 
فروش بر اساس رابطه و مشاوره
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بسازیمB2Bرا در حوزه فروش آینده مانگرفته ایماگر تصمیم ❑

مرا یاد بگیریمشتری حرفه ای، فروش و خدمات مارکتینگاصول جامعبصورتمی خواهیماگر ❑

کسب کنیمB2Bرا در حوزه حرفه ایو فروشنده مارکترالزم برای یک روحیه می خواهیماگر ❑

را بدست آوریمB2Bبرای بازاریابی و فروش کلیدی مهارت هایمی خواهیماگر ❑

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

چرا 
نجات؟

انگلستانتیسایددانشگاهمدیریتمرکزسابقرئیسواستراتژیورهبریپروفسور•
انگلستانورنموثبدانشگاهاطالعاتی،سیستمهایدانشکدهسابقرئیسومدیریتیسیستمهایپروفسور•
مدیریتعلومبینالمللیانجمنبنیادیعضو•
روشهایوسازمانی،مجددمهندسیتحول،مدیریتاستراتژیک،برنامهزمینهدرراهبردیمشاور•

یادگیریوتوانمندسازی

گیالنینجاتیپروفسور سید صدرالدین : اصلیارائه دهنده

دکتر یاسمین رازقی
بهشتیشهیددانشگاهبازاریابی،-بازرگانیمدیریتدکترای•
ایرانصنعتوعلمدانشگاهاجرایی،مدیریتارشدکارشناسی•
استراتژیبرنامهریزیوبرندومارکتینگمشاورهپروژههایدرسابقهسال14•
بازارتحقیقاتومارکتینگ،برندسازیمشاور•

17:00الی 9:00روز؛ روزهای پنجشنبه یک هفته در میان از ساعت 7•
98/03/30دوره از شروع•
ارزیابی و تمرین عملی-همراه با جلسات کارگاهی، خود•
ارائه گواهینامه حضور در دوره•
شمامربوطه در سازمان بهبود پروژه هایپیاده سازیحمایت از و تعریف•

شیوه 
برگزاری 

دوره

سوئیسمدیریتدانشگاه،کسبوکارمدیریتدکترایدانشجوی•
اصفهانصنعتیدانشگاهمواد،مهندسیارشدکارشناسی•
سازمانیمجددمهندسیوکسبوکارتحولمشاورهسابقهسال13•
فروشازپسخدماتمرکزمدیریتسال3•
کسبوکارنجاتشرکتمدیرعامل•

دکتر بهنام براتی



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
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