فروشندگان  5ستاره
فروشندگان  5ستاره با علم فروشندگی  ،زبان بدن ،مذاکره ،تئوری های روانشناسی و فن بیان
آشنا هستند.

همایش بزرگ فروشندگی حرفه ای بازاریابی تلفنی و فن بیان
جمعه  13مرداد ساعت  9صبح الی  5بعد از ظهر در سالن همایش های هتل پارس
در این همایش به مطالبی کامال" کاربردی در رابطه با فروشندگی پرداخته می شود که در ایران قابل اجرا است از جمله
تواناییها و کلیدی ترین مهارتهایی که هر فروشنده حرفهای ،باید از آن برخوردار باشد.
اگر حرفه ی شما فروشندگی یا بازاریابی است فرصت بزرگی برای باال بردن مهارت هایتان را دراختیار دارید که می توانید
از آن به خوبی استفاده کنید و مهارت خود را به ابزاری برای کسب درآمد تبدیل کنید.
فروشندگی حرفه ای در یک نگاه

• مدل  5مرحلهای فروش که توسط هر فروشندهای قابل اجرا است
• زبان بدن و تشخیص وضعیت با توجه به زبان بدن مخاطب
• فنون حرفهای مذاکره برای افزایش احتمال موفقیت در فروش
• واژههای ممنوع در فروش
• استفاده از تئوری نردبان مفاهیم در مکالمات فروش
• اعتراضات رایج در بازاریابی تلفنی و دلیل آن

ژان بقوسیان کیست؟
 نویسنده کتاب شکستن مرزهای فروش ،شکستن مرزهای عملکرد ،بازاریابی عصبی و... متخصص بازاریابی اینترنتی و مشاور بازاریابی اینترنتی مجله پنجره خالقیت سخنران همایش استراتژیهای بازاریابی اینترنتی همراه سخنرانان معروف جهان موسس و مدیر سایت مدیرسبز  ،سایت تخصصی آموزش بازاریابی برای مدیران با موفقیتی کمنظیر در کمتر از دو سال مدیرعامل شرکت بازارسازان مدیر سبز قرن. مترجم بیش از ده کتاب از برایان تریسی با نامهای مدیریت زمان ،انگیزش ،مذاکره ،ساخت کسبوکار فوقالعاده نویسنده بیش از  123مقاله در زمینه بازاریابی،تبلیغات،مدیریت و کارآفرینی در مجالت موفقیت ،بازاریابی و تبلیغات،عصر شبکه ،مجله کارآفرینی و  ...و همکاری منظم با مجله موفقیت
-مشاور بازاریابی و فروش با سابقه ارائه مشاوره و آموزش به بیش از  233شرکت.

-مدرس کارگاههای تجارت الکترونیک در کارگاههای آموزشی دانشگاه امیرکبیر و شهید رجایی تهران.

فروشندگان حرفهای از چه مهارتها و روشهایی استفاده میکنند؟
•

آیا میدانستید اغلب ثروتمندان دنیا کارشان را از فروشندگی آغاز کردهاند؟

•

یک فروشنده ثروتمند چه خصوصیاتی دارد و چگونه برخورد میکند؟

•

اگر شما هم از فروش میترسید کامال طبیعی

است.

تیم فروش خود را در این کارگاه آموزشی یک روزه ثبت نام کنید تا کار فروش را بسیار موثرتر انجام
دهند و هم خودشان لذت ببرند و هم سود شما افزایش یابد.

بسیاری از فروشندگان هیچ آموزش تخصصی درباره فروش ندیدهاند و توقع دارند در
فروش موفق باشند.
فن بیان در یک نگاه
 ایجاد صدایی واضح و دلنشین برای مشتری
 واژگان مناسب برای ارتباط با مشتری
 مهارتهای مدیریت مشتریان ناراضی
 مهارتهای ارتباط تلفنی با مشتری
 هنر معرفی کردن خود

درباره سخنران فن بیان :محمد پیام بهرام پور


مدیر باشگاه سخنرانی و فن بیان برج میالد



کارشناس فن بیان در رادیو اقتصاد



نویسنده کتاب جعبه ابزار سخنرانی



برنده چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل



تحصیل کرده در رشته تکنولوژی آموزشی



کسب عنوان جوانترین پدیده علمی انقالب اسالمی



مربی سخنرانی مدیران دولتی ،سخنرانان



مدیر پر بینندهترین وبسایت آموزش سخنرانی و فن بیان در ایران با  13هزار عضو فعال

زمان9 :صبح الی  5بعد از ظهر
مکان :سالن همایش هتل پارس
مخاطبین :مدیران فروش ،کارشناسان فروش ،کارشناسان بازاریابی ،منشی ها ،دانشجو یان رشته های مدیریتی و
، MBAتمامی فروشندگان مجتمع های تجاری  ،شرکت های پخش ،بوتیک ها ،مسئولین فروش کارخانه ها و فروشندگانی
که ازطریق تلفن فروش می کنند و ...

چقدر حاضرید برای رشد فروش خود سرمایهگذاری کنید؟
افزایش مهارت فروش شما و تیم تان میتواند سودهای فراوانی ایجاد کند .شاید فقط یک فروش بیشتر سود قابل
توجهی ایجاد کند .حداقل مبلغ این همایش  353هزار تومان است که یکی از بهترین سرمایه گذاریها برای

فروشندگان شما می باشد.

جهت ثبت نام  4انتخاب دارید
 .3ثبت نام ویژه )(VIP

(صرف نهار به همراه اساتید سخنرانی در

رستوران هتل و گرفتن عکس اختصاصی با اساتید)
فقط برای  7نفرکه شامل تمامی موارد ذکر شده در ثبت نام  1ستاره نیز میباشد153 .هزار تومان
اتمام ظرفیت

 .2ثبت نام

203،333تومان

شامل شرکت در همایش ،پذیرائی ،ناهار در رستوران هتل  ،فیلم همایش،فایل

صوتی،دریافت مدرک حضور در دوره یک روزه ،دریافت کارت ویژه عضویت آدالن که شامل ارسال
رایگان محصوالت آموزشی مدیر سبز و شرکت سیمینه و برخورداری از خدمات ویژه اعضاء مانند
تخفیف  %33ثبت نام همایشی بعدی که  33مهرماه پس از این دوره برگزار خواهد شد ،خواهد
بود.
اتمام ظرفیت

.1ثبت نام

303،333تومان

+

شامل شرکت در همایش فایل صوتی ضبط شده (کیفیت باال)  ،پذیرائی  ،ناهار

در رستوران هتل ،دریافت مدرک حضور در دوره یک روزه،دریافت کارت ویژه عضویت آدالن (شامل
ارسال رایگان محصوالت آموزشی مدیر سبز و شرکت سیمینه) خواهد بود.
ظرفیت دارد

.4ثبت نام

+

 353،333تومان شامل شرکت در همایش ،دریافت مدرک حضور در دوره یک روزه ،پذیرائی و
یک وعده غذایی سبک در هتل می باشد.
ظرفیت دارد
برای عزیزانی که طی  2روز اخیر ( 29و  )13ثبت نام نمایند تخفیفی در نظر گرفته نشده است ،اما این دسته از
افراد(که نمی توانند از تخفیف استفاده کنند) فرصت دریافت یک کتاب رایگان ارزشمند را دارند.

 %35تخفیف برای شرکتها و مجموعه هایی به صورت گرو ه های  1الی 33نفره ثبت نام می کنند در
نظر گرفته شده است(.ارسال معرفی نامه از شرکت مربوطه الزامی می باشد)
توجه
ارائه فیلم همایش  ،صرفا مختص ثبت نام های  VIPو  1ستاره می باشد.


محصوالت سایت مدیر سبز و سایت سیمینه در خارج از سالن همایش به فروش خواهد رسید.



فیلم همایش به صورت جداگانه عرضه نمی شود.



امکان خرید محصوالت از طریق کارتهای خود پرداز وجود خواهد داشت.



کارت حضور در همایش با درج شماره اختصاصی شرکت کنندگان جهت انجام قرعه کشی و اهدای هدیه از
طرف مدیریت شرکت آدالن و دیگر حامیان مالی همایش  23دقیقه قبل از شروع همایش ارائه خواهد شد.

با ارائه گواهی حضور در دوره آموزشی  0ساعته از شرکت مدیرسبز

زمان9 :صبح الی  5بعد از ظهر
مکان :سالن همایش هتل پارس تبریز

آدرس محل برگزاری همایش برای عزیزانی که از آذربایجان غربی تشریف می آورند ،تبریز آخر اتوبان شهید کسائی خروجی ائل گلی
سمت راست
آدرس محل برگزاری همایش برای عزیزانی که از جاده تهران (اردبیل  .غیره) تشریف می آورند ،بعد از میدان بسیج اتوبان شهید
کسائی ورودی ائل گلی
شماره تماس های هتل پارس 34311037023-13:



ارتباط با ما
برای ثبتنام ازطریق شماره تلفن های 1 1033 102 _ 1 1033332
با سرکارخانم علیزاده تماس حاصل فرمایید و اطالعات خود را بصورت شفاهی اعالم
کنید تا فرم ثبتنام پر شود.
www.adlanteam.com
info@adlanteam.com
سامانه پیامک 533324324

نمایندگی مجاز ثبت نام
تبریز ،آبرسان ،سه راهی گلگشت ،پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ،واحد ،2130
شرکت سیسما تلفکس 11100270:مدیر آکادمی سیسما  :آقای مهندس عبادالهی

بانک پارسیان
شماره حساب بانک پارسیان

033-0747-0

بنام شرکت آدالن اوزمان ارس

شماره شبا IR 050540 2007 8100 0008 7470 08 :
بانک صادرات
شماره حساب بانک صادرات  3330932555333بنام شرکت آدالن اوزمان ارس
شماره کارت برای انتقال وجه از طریق خودپرداز 6037 6919 9005 7671
بانک ملت
شماره حساب بانک ملت  4921023930بنام ثریا زینی نسب
شماره کارت برای انتقال وجه از طریق خودپرداز 6104 3379 7547 9716
بانک ملی
شماره حساب بانک ملی  3133909321334بنام ثریا زینی نسب
شماره کارت برای انتقال وجه از طریق خودپرداز 6037 9911 6226 9280

با تشکر زینی نسب مدیر عامل
گروه اجرای همایش و کمپین های آموزشی در زمینه کسب و کار مدرن

آموزشی در زمینه کسب و کار مدرن آدالن اوزمان

