فروشندگان  5ستاره

همایش بزرگ فروشندگی حرفه ای ،بازاریابی تلفنی و فن بیان
راهنمای برنامه روز همایش
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 وغیره)...
تشریف می آورند  :بعد از میدان بسیج اتوبان شهید کسائی ورودی ائل گلی

شماره تماس های هتل پارس 34000830833 - 03 :

 .0بعد از وارد شدن به محوطه هتل به تابلو هایی که شما رو به طرف ورودی سالن هدایت می کنند توجه فرمایید ،همکاران محترم
اجرا از ساعت  38:03در محوطه حیاط آماده ی راهنمایی مهمانان عزیز خواهد بود.
 .3سرکار خانم علیزاده کارتها ی ورودی و فولدر های ثبت نام کنندگان را ارائه خواهد داد بعد از دریافت کارت برگه قرعه کشی را پر
کرده و هنگام وارد شدن به سالن آمفی تئاتر به جعبه در نظر گرفته شده بیاندازید 3 ،نفر از همکاران اجرا شما را به طرف صندلیتان
هدایت خواهند کرد.
 .0راس ساعت  9برنامه با تالوت آیاتی از قرآن کریم آغاز خواهد شد.



سرود ملی کشور عزیزمون توسط همه مهمانان به اتفاق خوانده خواهد شد.



سخنرانی مدیر عامل شرکت آدالن اوزمان به مدت  0دقیقه



آغاز بخش اول سخنرانی ژان بقوسیان از ساعت  9:03تا 00



نیم ساعت پذیرائی ( نسکافه یا چای و صرف شیرینی)



آغاز بخش دوم سخنرانی ژان بقوسیان از ساعت  00:03الی 00



صرف نهار برای ثبت نام های 3و  0ستاره در رستوران یاقوت



و صرف نهار برای ثبت نام های  0ستاره در رستوران زمرد به مدت  0ساعت



بخش سوم سخنرانی محمد پیام بهرام پور از ساعت 04الی 05:03



پذیرایی (نسکافه یا چای ،شیرینی  ،میوه و یک نوع شیرینی خانگی که توسط آموزشگاه آشپزی گندم تهیه گردیده است
 05:03الی 01



بخش چهارم و پایانی سخنرانی ژان بقوسیان از ساعت  01الی 00



در پایان قرعه کشی انجام خواهد شد مدت 33دقیقه



ارائه مدرک هنگام ترک سالن توسط خانم علیزاده



فیلم همایش برای ثبت نام های VIPو  0ستاره  0هفته بعد از همایش داده خواهد شد.



فایل صوتی و کارت ویژه عضویت برای ثبت نام های 0،VIPو 3ستاره  0هفته بعد از همایش داده خواهد شد.



 %03تخفیف همایش  00مهر فقط برای ثبت نام های VIPو  0ستاره در نظر گرفته شده است.

با تشکر از اساتید محترم و میهمانان گرامی
و تمامی عزیزانی که در اجرای این همایش ما را یاری کردند.
به امید دیدار شما
موفق باشید.
امروز آینده ایست که دیروز خلق کرده اید.

زینی نسب

