دوره شطرنج فروش در تبریز
مخاطب :مدیران فروش ،فروشندگان ،منشیها و ویزیتورها
طول دوره 8 :جلسه طی  2روز
مدرس :ژان بقوسیان نویسنده کتاب شکستن مرزهای فروش و بازاریابی عصبی
زمان :پنجشنبه از ساعت  41الی  22و جمعه از ساعت  42الی  41روزهای چهاردهم و پانزدم آبان ماه
مکان :مجتمع صدرا

مبلغ دوره  2روزه  022 :هزار تومان بابت  8جلسه آموزش ،کار عملی ،جزوههای ویژه،
دستورالعملها و پذیرایی
شما فرصت استفاده از جشنواره روزهای طالیی را از دست دادید و ضرر کردید ولی اگر تا  92مهر ماه ثبت نام نمایید می
توانید به جای  093هزار تومان مبلغ  994هزار تومان پرداخت کنید و جلوی ضررتان را بگیرید.

عالوه بر  29هزار تومان تخفیف می توانیدگواهی معتبر بین المللی از  ANCCPایتالیا را به صورت رایگان روز برگزاری دوره دریافت
نماید.

توجه  :به علت بروز مشکل در ارسال انبوه تلگرام و اطالع رسانی عمومی برای ثبت نام کنندگان از تاریخ  99الی  92مهر ماه
نیزگواهی به صورت رایگان تعلق خواهد گرفت!

اگر فرصت ثبت نام تا تاریخ  22مهر ماه را از دست بدهید و نتوانید ثبت نام خود را قطعی کنید چه فرصت هایی
را از دست خواهید داد؟
 .1در نهایت در صورت داشتن شرایط الزم از  13درصد تخفیف برخوردار خواهید بود.
در صورت درخواست برای صدور گواهی بین االمللی عالوه بر مبلغ ثبت نام ،پانصد هزار ریال پرداخت خواهیدکرد.

با یه حساب سر انگشتی بجای ( ) 0933333+ 033333 = 0333333
در روزهای طالیی فقط 994هزار تومان پرداخت خواهم کرد.
این فرصت ثبت نام برای دوره شطرنج فروش فقط تا  92مهر ماه ادامه خواهد داشت!
الزم به ذکر است که دوره موفق شطرنج فروش با ارائه جناب آقای ژان بقوسیان در تهران برای پنجمین بار برگزارگردیده است و
با استقبال و رضایتمندی باالی شرکت کنندگان مواجه گردیدهاست مجموعه آدالن اوزمان با در نظر گرفتن این موضوع تصمیم

برگزاری این دوره در تبریز گرفته است و با توجه به اینکه شرکت کننده گان در کار عملی شرکت می کنند فیلم دوره بعد از
برگزاری ارائه نخواهد شد!

2.

روش های ثبت نام
. 1تماس تلفنی با شرکت آدالن اوزمان با شماره 3410 0131119
. 9خرید آنالین از بخش محصوالت و انتخاب محصول همایش از صفحه فروشگاه www.adlanteam.com

 .0ارسال پیام به تلگرام شرکت  32099339911و یا کلیک بر روی لینک سریع و مستقیم تلگرام
 www.telegram.me/Adlan_Uzmanو دریافت پیام راهنمایی ثبت نام
 .4مراجعه به تنها نمایندگی مجاز ثبت نام واقع در تبریز ،آبرسان ،سه راهی گلگشت ،پارک علم و فناوری آذربایجان
شرقی ،واحد  ،9019شرکت سیسما تلفکس 00099939:مدیر آکادمی سیسما  :جناب آقای مهندس عبادالهی
 .0واریز مبلغ به شماره حسابهای شرکت آدالن اوزمان و ارسال شماره ارجاع
حساب بانک صادرات

حساب سیبا بانک صادرات  3139239000331بنام آدالن اوزمان
شماره کارت صادرات  ،برای انتقال وجه از طریق خودپرداز 9303 9212 2330 3931
شماره شبا IR64 0190 0000 0010 6902 5550 01 :
بانک پارسیان

شماره حساب بانک پارسیان  113-1343-1بنام آدالن اوزمان
شماره کارت پارسیان  ،برای انتقال وجه از طریق خودپرداز 9991 3913 1339 9931
شماره شباIR05 0540 2007 8100 0008 7470 08 :
نکته مهم  :با توجه به اینکه در دوره های برگزار شده ثبت نام کننده گان زیادی از شهر های دیگر شرکت داشته اند ،این بارشرکت آدالن
اوزمان به علت دو روزه بودن دوره امکان اقامت و رفاه برای شرکت کنندگان غیر بومی محترم را در مجتمع صدرا (محل برگزاری دوره) با
پرداخت حداقل هزینه فراهم آورده است.
با تشکر زینی نسب مدیر عامل آدالن اوزمان برگزار کننده همایش و کمپین های آموزشی در زمینه کسب و کار مدرن
امروز آیندهایست که دیروز خلق کرده اید!

