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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 "روابط عمومی و تولید محتوا در بازار سرمایه" سمینار آموزشی

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ساعت 8 مدت:

 30:20الی  06:20ماه؛ ساعت مرداد 3 چهارشنبه زمان:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک کوچه دلخیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی،  :برگزاری محل

 شستا تامین سیمان گذاریسرمایه شرکت عمومی روابط مدیر ؛پورحمیدرضا طهماسبیآقای جناب  مدرس:

 ؛ها و موسساتسایر شرکتو  های کارگزاری و نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت مخاطبین:
 ؛حضور در این سمینارمندان به تمامی عالقه 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری نفر؛  30 :سمینارظرفیت 
 ریال  000،021،0 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 ریال  000004،0،  هر نفر معادلبا احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای  شهریه آزاد:

 00/01/74شنبه سه روز تا نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می اعطاء سمینارکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در به شرکت سمینار پایان در مدرک:
 

 آموخت؟ خواهید چه و شودمی داده پاسخ سمینار این در هاییپرسش چه به      

 بورس حوزه در خبر و خبری رپرتاژهای و رسانیاطالع تبلیغات، تفاوت  

 بازار در گذاریسرمایه فرهنگ بسط و کارگزاران اهداف توسعه در عمومی روابط نقش (بشناسیم؟ را محتوا تولید و عمومی روابط باید چرا 

 ) سرمایه

 در موفا   حضاور  هاای تکنیاک  و ایرساانه  محتوای تولید هایروش( دارد؟ هاییتکنیک چه بورسی هایعمومی روابط در نویسیگزارش 

 )باشد داشته باید و دارد سرمایه بازار ایرسانه تولیدات از سهمی چه کارگزاری هر اینکه /اجتماعی هایشبکه و هارسانه

 کدامند؟ شرکت درون رسانیاطالع حوزه هایتوانمندی با منطب  و مفید ابزارهای 

 شود؟می محق  چگونه موثر محتوای ایجاد برای سازمانیدرون سازیشبکه ایجاد و عمومی روابط در مثبت انسانی ارتباطات 

 و شرکتی عمومی روابط توسعه برای موف  ساختار ایجاد) شد؟ خواهد مستحکم چگونه عمومی روابط در استراتژیک ریزیبرنامه هایپایه 

 )موثر بازاریابی و برندینگ

 برقراری / هارسانه به موردی هایتحلیل ارائه( رسانه اصحاب با تعاملی هایروش) دارد؟ اصولی چه ایحرفه خبرنگاران و هارسانه با ارتباط 

 هارسانه و شرکت بین همکاری و تعامل

 و توزیع تولید برای (دارد؟ وجدیدی موثر هایتکنیک چه سازمانیبرون و سازمانی ارتباطات حوزه در خالقیت و نوآوری ساختن روشمند 

 )بازخوردگیری

 هاسرفصل

 (شود؟ تولید باید محتوا و خبر چرا) محتوایی بازاریابی 1

 عمومی افکار جلب و کسب 2

 (اختصاصی محتوای تولید مقوله به عنایت با) ایرسانه استراتژی 3

 محتواها انتشار رویکرد و محتوا تولید 4

 عمومی روابط رشد و تبلیغات سقوط 5

 تولیدات موضوع و سرمایه بازار حوزه در هاعمومی روابط رایج خطاهای 6

 آن توزیع و استاندارد محتوای تولید روشهای 7

 هزینه کم عمومی روابط 8
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