شرکت آدالن اوزمان سومین همایش خود
ویژه صاحبین کسب و کار را برگزار می کند.

همایش سیستم سازی کسب و کار و
ادبیات سازمانی برای یک سیستم
جمعه 11مهرماه ساعت  11الی  11در سالن همایش های هتل پارس

اگر کارآفرین یا صاحب کسبو کار هستید فقط دو گزینه دارید:

.1از صبح تا شب در حال تالش و تقال باشید و نتایج کمی کسب کنید
 .2سیستمی بسازید که با کمترین تالش شما کارها انجام شود!

خود را از شلوغی کارهای کمارزش رها کنید و زندگی جدیدی را آغاز کنید!
مدیر گرامی ،آیا میتوانید هفتهای یک روز را تعطیل کرده و به استخر ،سینما و تفریحات مورد عالقه خود بپردازید؟

مدیران شرکتهای موفق دنیا چگونه سیستمی میسازند که اغلب کارها به خوبی پیش برود؟
سیستم سازی چیست؟

سیستم به مجموعهای از عناصر گفته میشود که خروجی مشخصی ایجاد میکنند .کسبوکار ما سیستمی است
که خروجی آن سود و درآمد است .این سیستم هرچه بهتر کار کند و دخالت شما در آن کمتر باشد موفقیت کارتان

بیشتر میشود.

هنوز بسیاری از مدیران کسبوکارهای کوچک در این تله گرفتار شدهاند که باید از صبح تا شب در حال دوندگی و
تالش باشند و مدام با کارهای کمارزش مشغول باشند.
آنها تمام کارهای کلیدی کسبوکارشان را در دست خودشان گرفتهاند و مانند چرخدنده اصلی یک ساعت
هستند که اگر نباشد ساعت کار نمیکند!

چنین رویکردی مانع پیشرفت های بزرگ در کار میشود!
اگر صاحب کسبوکار هستید
ولی حضور شما در محل کار همیشه الزامی باشد
و اگر نباشید کارهای مهم به خوبی پیش نرود
هیچ راهی جز خستگی مفرط ،بیانگیزه شدن و افت کسبوکار ندارید!

مدرس دوره  :ژان بقوسیان

سرفصل مطالب

چگونه:


کارهای تکراری در محل کار را راحتتر کنیم



خود را از انجام کارهای کمارزش خالص کنیم



با ساختن سیستمهایی برای ثبت اطالعات درگیر جزئیات کارها نشویم



برای کارها و فرایندهای مهم دستورالعمل درست کنیم



تا جای ممکن کارها را به کارمندان واگذار کنیم



در کارهای کارمندان دخالت نکنیم و در عین حال کارها به خوبی انجام شود



جلسات موثرتری داشته باشیم و اتالف وقت در جلسات را کاهش دهیم



مدیریت زمان بهتری داشته باشیم تا مدام نگران کارهای عقب افتاده نباشیم



تمامی تماسهای مهم تلفنی را کنترل کنیم؟



سیستم چت داخلی راهاندزی کنیم تا اطالعات بهتر منتقل شود؟



شبکه سادهای برای انتقال فایلها در محل کار درست کنیم



بر تمام فکسهای دریافتی و ارسالی نظارت داشته باشیم



و کارهای دیگری که باعث ساخت سیستم میشود و به رشد کسبوکارمان سرعت میبخشد...

سر فصل ادبیات سازمانی برای یک سیستم
مدرس دوره  :محمد پیام بهرام پور
 ساخت ادبیات سازمانی برای یک سیستم
 بیان صریح و واضح برای مدیران
 مکالمات تلفنی حرفهای مدیران
مخاطببین :کار آفرینان  -مدیران  -صاحبین کسب و کار -صاحبان شرکت ها و فروشگاه ها
جهت ثبت نام سیستم سازی کسب و کار 2انتخاب دارید.

 .1ثبت نام ویژه 1900000هزار ریال
ثبت نام قبل از  8مهر ماه  179هزار تومان شامل (%10تخفیف همایش آذر ماه) پذیرایی ،ارائه گواهی معتبر بین المللی  IQSانگلستان
روز همایش صوت همایش برای استفاده در اتومبیل یا تلفن همراه نیز به صورت  MP3به شما داده میشود تا با تلفن همراه خود یا
ضبط اتومبیل از آن استفاده کنیدوزمان رفت و آمد خود را به زمان یادگیری و پیشرفت تبدیل کنید +ازفایل پاورپوینت با کیفیت
همایش به صورت PDFمیتوانید استفاده کنید ظرفیت باقیمانده  11نفر
 .1ثبت نام قبل از  8مهر ماه  149هزار تومان شامل پذیرایی  +ارائه گواهی بین المللی معتبر از IQS
انگلستان روز همایش

 +سی دی رایگان +

ظرفیت باقیمانده  18نفر

شرایط ثبت نام در هر دو همایش

ارزش محصول 149000ریال

 .1ثبت نام ) (VIPصندلی ردیف اول  VIPشرکت در هر دو همایش +نیم ساعت فرصت مشاوره رایگان در مورد

رونق کسب و کار شما فقط برای  3نفر میباشد .مبلغ سرمایه گذاری  999هزار تومان یک روز قبل از همایش ساعت
 19:30الی  11مکان هتل پارس تنظیم زمان دقیق هنگام ثبت نام می باشد.

 .1ثبت نام ویژه  3700000هزار ریال
ثبت نام قبل از 8مهر ماه  329هزار تومان شامل کارت عضویت اعضاء طالئی آدالن اوزمان +فایل صوتی همایش،
پذیرایی و صرف نهار ارائه گواهی معتبر از  IQSانگلستان روز همایش )+ 10 %تخفیف همایش چهارم ( تمامی موارد ذکر شده ی ثبت
نام ویژه ی هر یک از همایش  +ظرفیت باقیمانده  19نفر
دریافت رایگان فایل صوتی جلد اول چکیده ی کتاب های کسب و
ارزش محصوالت 148000ریال
کار و فایل صوتی مذاکره
+

 .3ثبت نام عادی  1900000هزار ریال
ثبت نام قبل از  8مهر ماه  169هزار تومان شامل پذیرایی و صرف نهار
ارائه گواهی معتبر از  IQSانگلستان روز همایش ظرفیت باقیمانده  33نفر

 دانشجویان محترم با ارسال کپی کارت دانشجوئی می توانند در گروهای  3نفری  4نفری و 9نفری
به ترتیب  190000 ، 100000و  300000هزلر ریال عالوه بر( تخفیف ویژه ثبت نام قبل  8مهر ماه ) تخفیف خواهند گرفت.
 اعضاء محترم همیشه حاضر گپ مدیریتی می توانند از  %9تخفیف برخوردار گردند( .معرفی از طرف برگزار کننده گپ مدیریتی)
 گروه های باالی  9الی  19نفر  %10تخفیف
 گروه های باالی  16نفر الی  19نفر %30تخفیف

توجه دوستان محترم ثبت نام کننده فقط از تخفیف ویژه و یک مورد تخفیف دیگر می توانند استفاده نمایند .دوستانی که تا قبل از 8
مهر ثبت نام می کنند مدرک خود را روز همایش تحویل خواهند گرفت  .بقیه ی عزیران  4روز بعد از همایش به شرکت
سیسما مراجعه و مدرک خود را با ارائه کارت شناسائی معتبردریافت خواهند کرد.

ارتباط با ما

شماره تلفن های ثبتنام 3 3810 381 _ 3 3801111

 اعمال  %10تخفیف اضافه به ثبت نام کنندگان  3ستاره دوره قبلی (فروشندگان  9ستاره)
 کارت عضویت ثبت نام کنندگان  1و  3ستاره همایش قبلی روز همایش ارائه خواهد شد.
 محصوالت سایت مدیر سبز در خارج از سالن همایش به فروش خواهد رسید.
 امکان خرید محصوالت از طریق کارتهای خود پرداز وجود خواهد داشت.
 با ثبت نام حداقل  3روز قبل از برگزاری همایش ما را در برنامه ریزی و اجرای دقیق و ارائه خدمات بهتر
یاری نمایید.
 شرکت کنندگان و میهمانان بدون هماهنگی قبلی اجازه پخش هیچگونه بروشور و کارت ویزیت و غیره ...
را ندارند.
 کارت حضور درهمایش  30دقیقه قبل از شروع ارائه خواهد شد.
با ارائه گواهی حضور در دوره آموزشی ازشرکت آدالن اوزمان با تایید مدیر سبز

با تشکر ثریا زینی نسب مدیر عامل و برگزار کننده همایش های تخصصی در زمینه کسب و کار مدرن از جمله
(فروش ،بازاریابی ،سیستم سازی ،مدیریت و استخدام ) ...

آدالن اوزمان

