مًسسٍ آمًزش ي تًسعٍ مىابع اوساوی اتاق بازرگاوی تُران ()ITECC

دوره آموزشی بازاریابی و فروش تضمینی در اینترنت
(دیجیتال مارکتینگ)
زيرٌ بٍ صًرت حضًری ي مجازی برگسار می گرزز .
مست زيرٌ  12 :ساعت زر  3جلسٍ

مسرس :جىاب آقای بُساز حسیه عباسی
ريزَای کالس یکشىبٍ َا مًرخ  30 ، 23 ، 16شُریًر ماٌ از ساعت  15:00لغایت 19:00
شُریٍ کارگاٌ  663/000تًمان میباشس
(اعضای اتاق بازرگاوی تُران از  %20ترفیف برذًرزار َستىس)
َمراٌ با ارائٍ گًاَیىامٍ از ITECC
سرفصلهای آموزشی :















همدهات دیجیتال هاروتیًٌ
لیٌه دّی ٍ ارزش داهٌِ ّا
اّویت ٍبالي ٍ هحتَا
حضَر در ٌٌَل ٍ اّویت SEO
بازاریابی ٍیدیَیی
ًمشِ ٌٌَل ٍ بازاریابی
هدیریت هحتَا
ایٌستاٌرام هاروتیًٌ
اشتباّات یه ٍب سایت خَب
تبلیغات ولیىی
تبلیغات در ٌٌَل
اجرای یه ووپیي تبلیغاتی
ٍب هستر
آًاالتیىس ٍ آهارّای ٍرٍدی ٍب سایت
محل برگساری :ساختواى شوارُ  2اتاق بازرٌاًی تْراى بِ ًشاًی خیاباى خالد اسالهبَلی ،خیاباى بیست ٍ یىن ،پالن 10

جْت ثبت ًام بِ ٍبسایت هَسسِ آهَزش بِ آدرس  edu.tccim.irلست دٍرُ ّای آهَزشی(دٍرُ ّای وَتاُ هدت) هراجعِ ًوایید.
جُت زریافت اطالعات با شمارٌ تلفهَای  88107732ي  88107723تماس حاصل وماییس( .ياتس اپ)09306016054 :

فرم ثبت نام دوره آموزشی بازاریابی و فروش تضمینی در اینترنت
(دیجیتال مارکتینگ)
وام ي وام ذاوًازگی .............................................................. :

کس ملی ................. .................................... :

رشتٍ تحصیلی................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

وام شرکت  /سازمان ..................... ........................................ :

سمت........................................................ :

آزرس............................................................ ......................................................................................................... :
تلفه ثابت ي َمراٌ .................... ....................................................................... :فکس..................................... :
آزرس ایمیل .... ..................................................................................................................................................... :
بازرگاوی .......................... .................................................................................................
:
شمارٌ عضًیت  /کارت
تارید .......................................................... :امضاء............................................................................................. :

زر صًرت عسم زسترسی بٍ سایت جُت ثبت وام آوالیه
لطفا شْریِ دٍرُ را بِ شوارُ حساب سیبا بِ شوارُ ً 0111349206007سد باًه هلی ایراى شعبِ آزادٌاى بِ ًام هَسسِ آهَزش اتاق
بازرٌاًی تْراى ٍاریس وردُ ٍ بِ ّوراُ فرم ثبت ًام خَد از طریك ًوابر  88107762یا ایویل  edu@tccim.irارسال ًوایید.

محل برگساری :ساختواى شوارُ  2اتاق بازرٌاًی تْراى بِ ًشاًی خیاباى خالد اسالهبَلی ،خیاباى بیست ٍ یىن ،پالن 10
جْت ثبت ًام بِ ٍبسایت هَسسِ آهَزش بِ آدرس  edu.tccim.irلست دٍرُ ّای آهَزشی(دٍرُ ّای وَتاُ هدت) هراجعِ ًوایید.
جُت زریافت اطالعات با شمارٌ تلفهَای  88107732ي  88107723تماس حاصل وماییس( .ياتس اپ)09306016054 :

