
 
 

 

 به نام خدا
نهیم.سنگ بنای توسعه را می ،دهیم تا قابلیت یابندها را آموزش میزمانی که انسان    

                    sts.seba.ir                030 – 48048تماس:   تلفن                          23افروز، پالک کوچه دلتهران، خیابان ولیعصر )عج(، باالتر از خیابان بهشتی، نشانی:  

 00002888324شناسه ملی:          800266762872کد اقتصادی:        0100808100کد پستی:         47847782نمابر :           302، داخلی شریفی: آقای کارشناس مسئول

00002888324 

9805100019 

 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 سمینار آموزشی

 "(0)کد سرمایه بازار در (CRM) مشتری با ارتباط مدیریت و مداری مشتری"

 
 

 

 

 مدت:

 

 ساعت 4

 (به همراه پذیرایی و صرف نهار) 04الی  7ماه؛ ساعت مهر 04 پنجشنبه زمان:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 ایران انسانی منابع انجمن عضو و بازرگانی مدیریت ارشد کارشناس ؛صادق فراهانیآقای جناب  مدرس:

 ؛ها و موسساتمالی و سایر شرکتهای کارگزاری و نهادهای مدیران و کارشناسان شرکت :سمینار مخاطبان

 سمینارمندان به حضور در این سایر عالقه

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری نفر؛  30 :سمینارظرفیت 

 ریال   000016،2،  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 001،288،3 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل اعضا:شهریه 

 08/08/74 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irکانون به نشانی  از طریق سامانه آموزش نامکمیل ثبتت  نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت پایان در  :مدرک
 

 

 مشتری، حفظ به مربوط امور کلیه که دارد وجود (CRM)مشتری با ارتباط مدیریت رشدی،روبه سازمان هر در        

 و فروش از پس خدمات تامین مشتری، ساختن شاداب و ارتباط برقراری مشتری، به پاسخگویی مشتری، وفادارسازی

 به را مهم این تا نماییممی تالش سمینار این در دارد، بعهده را مشتری نیازهای مورد در اطالعات آوریجمع

 .نماییم انتقال فروشندگان
 

 هاسرفصل 

 مشتری خواسته و نیاز شناسایی هایروش 8 بازاریابی اصول بر مقدمه ای 1

 مشتری با مرتبط پرسنل هایمهارت 9 (CRM)واحد ایجاد اهمیت 2

  Body Languageمشتری بدن زبان 11 واحدها وظایف شرح 3

 NLP طریق از مشتریان روانشناسی 11 مدارمحصول و مدارمشتری سازمانهای 4

5 
 اهمیت لگو، نام و کاراکتر در سیستم 

 مشتریان با ارتباط مدیریت
 موثر کردن سوال روشهای 12

 Smart  مدل با CRM در ذاریگهدف 13 سازمان با مشتریان تماس تسهیل 6

 وفادار مشتری/  ناراضی مشتریضی / را مشتری 14 مشتریان انواع بندی تقسیم 7
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