همایش فروشندگان پولساز
منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس
 13فروردین ماه ساعت  31الی 33:11ظهر دانشگاه پیام نور جلفا

چگونه با ترفند های جدید بازاریابی عصبی ،فروش خود را افزایش دهیم؟
بازاریابی عصبی درک بهتر عملکرد مغز است تا بتوانیم عملیات بازاریابی و فروش خود را بهبود ببخشیم.
اگر شما هم با بررسی فروش ماهانه شرکت و کارتان حس بدی پیدا میکنید الزم است روشهای جدیدتر بازاریابی را
بیاموزید.
با روشهای بازاریابی عصبی نه تنها مشتریان بلکه رقیبان را هم متحیر کنید!
روشهایی جدید ،متفاوت و (از دید خیلیها) غیرمنطقی که باعث افزایش فروش میشود!

همایش فروشندگان پولسازدر یک نگاه
مدل جدید مشتری در بازاریابی عصبی چگونه است؟
چه پیشفرضهای اشتباهی درباره مشتری داریم که باعث کاهش فروش میشود؟
بازاریابی  5بعدی (استفاده از حواس پنچگانه در بازاریابی عصبی)
55ترفند دقیق بازاریابی عصبی که بالفاصله قابلاستفاده است و باعث افزایش فروش میشود.
درباره مدرس دوره بازاریابی عصبی جناب آقای ژان بقوسیان
 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. نویسنده بیش از  023مقاله در زمینه بازاریابی،تبلیغات،مدیریت و کارآفرینی در مجالت موفقیت ،بازاریابی و تبلیغات،عصر شبکه ،مجله کارآفرینی و  ...و همکاری منظم با مجله موفقیت

مخاطبین  :مدیران ،بازاریابان،تمامی فروشندگان مجتمع های تجاری  ،بوتیک ها ،سر پرستان فروش کارخانه ها،
شرکت ها پخش شرکت هایی که به نوعی خدمات میفروشند مانند (نمایندگی های بیمه،آژانس های هواپیمایی و
مسافرتی و ) ...

چقدر حاضرید برای افزایش فروش و بازاریابی کسب و کار سرمایه گذاری کنید؟
افزایش مهارت بازاریابی و فروش شما و تیم تان میتواند سودهای فراوانی ایجاد کند .شاید فقط یک فروش بیشتر سود
قابل توجهی ایجاد کند .حداقل مبلغ این همایش  36هزار تومان است که یکی از بهترین سرمایه گذاریها برای

فروشندگان شما می باشد.

 .1ثبت نام  2033333 VIPهزار ریال
شامل پذیرایی ،صندلی  +VIPدریافت فایل صوتی و فیلم همایش  +دریافت گواهی بین المللی معتبر +فایل پاورپویت و فولدر
مخصوص ظرفیت فقط برای  11نفر

 .2ثبت نام ویژه  131هزار تومان
شامل پذیرایی ،ارائه گواهی بین المللی معتبر  ، ...فایل پاورپوینت

 .0ثبت نام عادی  91هزار تومان
شامل پذیرایی  +فایل پاورپوینت

 محصوالت کمک آموزشی فروشندگی آدالن اوزمان،مدیر سبز و سیمینه در خارج از سالن همایش به فروش خواهد رسید.
 امکان خرید محصوالت از طریق کارتهای خود پرداز وجود خواهد داشت.
 شرکت کنندگان و میهمانان بدون هماهنگی قبلی اجازه پخش هیچگونه بروشور وکارت ویزیت وغیره  ...را ندارند.
 افرادی که ،از یک شرکت یا مجموعه کاری (تعداد  13الی  23نفر ) هستند می توانند با ارائه معرفی از شرکت مربوطه از %23
تخفیف عالوه بر تخفیف ویژه برخوردار گردند.
 دانشجویان محترم با ارایه کپی کارت دانشجویی می توانند از  %03تخفیف برخوردار باشند.
 مجموعه هایی که تمایل دارند در همایش فروشندگان پولساز به عنوان اسپانسر حضور داشته باشند با بررسی نوع کسب و کار
توافق صورت خواهد گرفت.
 پرسنل محترم سازمان منطقه آزاد شامل  %13تخفیف میباشند.

روشهای ثبت نام
ثبت نام از طریق وب سایت رسمی :آدالن اوزمان www.adlanteam.com
تماس تلفنی :دفتر تبریز ثبت نام

145- 2 2151 213 - 2 2115553

ارسال پیامک :به شماره  511134534و

12277613355

محل تهیه بلیط همایش در جلفا (دانشگاه پیام نور ) واحد سایت جناب آقای عبدالعلی زاده
ساعت مراجعه  2صبح الی 54

شماره تماس:

14543137151

بانک صادرات
شماره حساب بانک صادرات  1313611666113بنام شرکت آدالن اوزمان ارس
شماره کارت برای انتقال وجه از طریق خودپرداز 6037 6919 9005 7671
بانک ملت
شماره حساب بانک ملت 6611213633

بنام ثریا زینی نسب

شماره کارت برای انتقال وجه از طریق خودپرداز 6104 3379 7547 9716
بانک پارسیان
شماره حساب بانک پارسیان بنام  2113386638بنام ثریا زینی نسب
شماره کارت برای انتقال وجه از طریق خودپرداز 6221 0610 6887 2409

Adlanuzman

adlanteam@outlook.com

با تشکر زینی نسب
مدیر عامل و برگزار کننده همایش های تخصصی در زمینه کسب و کار مدرن شرکت آدالن اوزمان

امروز آیندهایست که دیروز خلق کرده اید.

