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 انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسیعضو محترم 

  (B2B)سازمانی  مذاکرات و فروش مدیریت تخصصی دومین سمینار شرکت دردعوت به عنوان: 

 و پنل پرسش و پاسخ B2Bچگونگی افزایش فروش  تخصصی های تخصصی، پنل به همراه کارگاه

 تهران – 16:30الی  9دی )سه کارگاه(  7پنجشنبه  – 17الی  9ساعت  - کارگاه( 3)سمینار و  دی 6چهارشنبه زمان: 

 و احترام با سالم

انی یا سازم ی بودن نیازهای مشتریانبا توجه به تخصص .است کرده پیدا چشمگیری رشد بازارها این در فعالیت به ها شرکت عالقه B2B بازارهای فزاینده رشد با

 سمینار دومین مهم، این به عنایت با و همچنین پیچیده بودن تصمیم گیری در این نوع مشتریان، نقش فروش و مذاکره در این بازارها حیاتی می باشد. شرکتی

 بهره پاسخ با و پرسش پنل و B2B فروش افزایش چگونگی پنل تخصصی تخصصی، های کارگاه همراه به (B2B) سازمانی مذاکرات و مدیریت فروش تخصصی

این سمینار توسط گروه بازاریابی کسب ناب )کارگروه سابق بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه گردد.  می برگزار حوزه این تجربه با و بنام مدیران و اساتید از گیری

انجمن عملی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه شریف، انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه شریف و همچنین کمیته سخنرانی تهران( و با حمایت 

 انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه شریف برگزار می گردد.

 :سمینارموضوعات و محور های 

  محور مشتری فروش توسعه .B2C  2با  B2B مذاکرات و فروش تمایز و معرفی .1

  B2Bتکنیک های غیر قابل مذاکره کردن موضوعات در مذاکرات  .B2B  4شبکه سازی در فروش سازمانی مهم نقش  .3

 نگرش های مختلف به اخالق در مذاکره و فروش سازمانی .B2B  6سازماندهی و مدیریت تیم های فروش سازمانی  .5

  سازمان یا شرکت یک در خرید تصمیم فرآیند .B2B  8نحوه رضایت سنجی و مدیریت اعتراضات مشتریان سازمانی  .7

 سازمان یا شرکت  به ورود های استراتژی .B2B  10مدیریت پروموشن در فروش صنعتی  .9
 

 :و کارگاه های آن سخنرانان این سمینار

 پاکسان شرکت داخلی و خارجی بازاریابی مدیر سال 9 -تدریس سال  28مدرس و مشاور حرفه ای فروش با  -آقای علی عیاری  .1

 کارشناس رادیو اقتصاد –در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران  فروش و مذاکره مدرس حرفه ای فنون - آقای فرزین فردیس .2

 (کاله) چاو بانی شرکت عملیات و فروش ریزی برنامه مدیر -صنایع غذایی کاله  گروه B2B دپارتمان مدیر -آقای اصغر امیری  .3

 مپنا و ایران مخابرات شرکت در دیجیتال بازاریابی مشاور -دانش انتقال قراردادهای در مپنا ارشد گر مذاکره -آقای هاتف خرم شاهی  .4

 بسپار نوین اندیشه موج کارخانه مدیرعامل و موسس -دوره  1500 از بیش با برگزاری مذاکره فنون و اصول مدرس حرفه ای -غوثی  محمد حسینآقای  .5

 مدیر فروش تهران شرکت سالمت بخش  -مترجم کتاب فروش به شرکت ها و سازمان ها  -مدرس حرفه ای فروش  -آقای بابک مروانی  .6

 ایرانیان های داده فرابرد شرکت بازاریابی مدیر -( در ایرانسل B2Bمتخصص پشتیبانی فروش سازمانی ) -آقای سید وحید طباطبایی .7

 مولف کتاب بازاریابی و فروش تلفنی - های معتبر و سازمان مدرس حرفه ای فروش در سازمان مدیریت صنعتی -آقای احسان نصیری .8

 ویژن ویرا کار و کسب مشاوران شرکت مدیرعامل -(دایتی)غزال زرین شرکت بازاریابی مدیر - مدرس حرفه ای فروش -آقای نوید نادری  .9

 مللیال بین گواهینامه و سمینار در شرکت گواهینامه سخنرانان، ارزنده مطالب از مندی بهره بر عالوه سمینار این در کنندگان شرکت است ذکر به الزم 

ANCCP العاتاطجهت کسب در این سمینار و کارگاه های آن شرکت فرمایید.  و آن مجموعه دعوت می کند از جنابعالی .کنند می دریافت نیز ایتالیا 

با شماره تلفن های مراجعه کرده یا با دبیرخانه سمینار   www.Evand.com/B2Bمی توانید به آدرس اینترنتی بیشتر در مورد ثبت نام یا حمایت

 در تماس باشید. 66510922 - 66521537
 

                                                                                                                                                                                    

 

 روز دومکارگاه های  روز اولکارگاه های 

 B2B تلفنی فروش ومذاکره  .B2B  1 فروش در متقاعدسازی های تکنیک .1

 B2B های فروش در فروش بینی پیش های تکنیک انواع با آشنایی .B2B  2 مذاکرات در غیرمستقیم و مستقیم گفتاری های تکنیک .2

 B2B فروش شبکه و سازمان عملکرد بر نظارت های سیستم با آشنایی .B2B 3 بازارهای در دیجیتال فروش و بازاریابی .3

درصد  10 ،با حمایت انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

 examieکد تخفیف   کلیه اعضاء این انجمن تخصیص داده می شود.به  تخفیف


