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  ساعت 9مدت دوره : 

 به صورت مجازی برگزار می گردد دوره

 مدرس : جناب آقای ایرج زینال زاده

 : چهارشنبه ها برگزاری دورهی هاروز

  ماهبهمن  13شروع دوره 

 همراه با ارائه گواهینامه معتبر

 میباشد یالر 000/900/4شهریه دوره 

 تخفیف برخوردار هستند( %20)اعضای اتاق بازرگانی تهران از  

 "همراه با گواهینامه حضور در دوره"

 : آموزشیهای سرفصل
 ?Global, market, or, local -2 چه موقع و چگونه وارد بازار خارجی و صادرات شویم؟ -1

 روش های ورود به بازارهای خارجی -4 دالیل ضرورت ورود به بازارهای خارجی -3

 مراحل صادرات -6 نهاآروش های صادرات و ریسک های  -5

 ورودار روش تحقیق و آنالیز بازارهای خارجی برای انتخاب باز -8 ارجیبین الملل و خاشتباهات متداول در ورود به بازارهای  -7

 در تحقیق و دسترسی به منابع HSکاربر کد  -10 منابع و سایتهای موثر در تحقیق بازار بین الملل -9

تر در نیروهای پور pestleمحیطهای بازار خارجی و عوامل  -11

 مطالعه بازار خارجی و مطالعه ریسک و انتخاب آنها
 روش های تقسیم بازار  -12

13- Market, segmentation  ه منابع بدر ورود به بازار با توجه

 stpشرکتهای صادراتی و بازار هدف 
 و استراتژی بازاریابی  4pعوامل موثر در انتخاب  -14

 منابع شرکت مالی، تکنولوژی، اطالعات -market, share 16سهم بازار  -15

 روشهای بازاریابی  -18 منحنی عمر کاال -17

 راحل عملیاتی در بازارهای صادراتبازاریابی و م  دوره آموزشی

 )صادرات موفق(
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19- Case study داختپر هایجذابیت بازارخارجی و روش،صادرات مواد معدنی -20 در مورد مراحل صادرات 
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