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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 آموزشی سمینار

 "اندازی باشگاه مشتریانراه" 

 طرف یک از ای کهتجربه شود،می محسوب جدید ایتجربه مشتریان باشگاه یاندازراه کارها،وکسب بیشتر برای ما، کشور در

 توجه نکته این به باید دیگر طرف از و کنندمی اجرایی آنرا خود رقبای از پیش که است کارهاییوکسب برای عالی فرصتی

 بیان به دوره این در خاطر همین به .ندهند دست از مشتریان باشگاه غیراصولی اجرای با را طالیی فرصت این که کنند

 .پردازیممی ی مشتر سازی وفادار هایبرنامه و مشتریان باشگاه ی انداز راه در رایج اشتباهات
 

 

 
 

 ساعت 8 مدت:

 04الی  08اسفندماه؛ ساعت  32 پنجشنبه زمان:

 بورس و اوراق بهادار، کانون کارگزاران 23افروز، پالک )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصر محل:

 های کاربردی کانون کارگزارانمدرس دوره؛ میثم میرهاشمیسیدآقای  مدرس:

 ای کارگزاری و سایر نهادهای مالی؛همدیران و کارشناسان شرکت :مخاطبان

 ؛ی تولیدی، بازرگانی و خدماتیهامدیران و کارشناسان شرکت

  حضور در این سمینارمندان به عالقهتمامی 

 .نام نمایندبا افرادی است که زودتر اقدام به ثبت سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  30 ظرفیت:

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  000006،0،ا احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل ب :آزاد شهریه

 ریال 0،00003،0 احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادلبا  :اعضاشهریه 

 01/03/78 چهارشنبه تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت

 گردد.می اعطاء سمیناردر  کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضوربه شرکت سمینار پایان در :مدرک

 

 :معرفی سمینار

 فصلسر

 موفق مشتریان باشگاه هاینمونه 5 مشتریان شناخت و بندیطبقه 1

 مشتریان باشگاه افزارهاینرم با آشنایی 6 مشتریان باشگاه نبایدهای و بایدها 2

 مشتریان باشگاه در فعالیت و مشتریان وفاداری راههای 7 مشتریان باشگاه دهندهتشکیل اجزای 3

   مشتریان باشگاه اندازیراه هایقدم 4

https://sts.seba.ir/CourseDetails.aspx?.id=1089

