
 (دومماه 6)1041شرکت طاهامدیران عصرماندگار درسال دانش سازمانی  تقویم آموزشی

 شروع و پایان دورهتاریخ  نام دوره ردیف 

 70/70/1071 تکنیک های بازاریابی تلفنی 1

 12/70/1071 تکنیک های نوین افزایش فروش  2

 10/70/1071 تکنیک های خرید داخلی و بین المللی  3

 710/70/1071 تکنیک های موثر فروش حضوری  0

 27/70/1071 فروش وخدمات پس از فروش 5

 23/70/1071 مهندسی فروش نوین  6

 26/70/1071 تکنیک های موثر متقاعد کردن مشتری  0

 28/70/1071 اصول موفقیت در نمایشگاه ها 8

 73/78/1071 افزایش مشتری با شیوه های نوین  9

 78/78/1071 در ایران بلیغات تراهکارهای نوین  17

 17/78/1071 اصول سرپرستی تیم های فروش  11

 10/78/1071 مکالمات تلفنی موثر 12

 10/78/1071 روانشناسی فونت و تاثیر آن بر مخاطب 13

 21/78/1071 زنده باد مشتری خاکی  10

 20/78/1071 اندازه گیری حد رضایت مشتری 15

 26/78/1071 تکنیک های موثر رضایت مشتری  16

 71/79/1071   مدیریت موثر زمان در واحد های فروش  10

 73/79/1071 منشیگری مدرن  18

 70/79/1071 وثر مسئول دفتر م 19

 79/79/1071 مدیریت برند در کالس جهانی  27

 13/79/1071 آیین نگارش مکاتبات اداری در واحدهای فروش  21

 16/79/1071 اصول ارتباط موثر ویژه رانندگان 22

 19/79/1071 برگزاری جلسات موثر فروش  23

 22/79/1071 آداب معاشرت حرفه ای در کسب وکار  20

 20/79/1071 مذاکرات داخلی و بین المللی فروش 25

 29/79/1071 تکنیک های موثر در صادرات  26

 75/17/1071 زبان انگلیسی ویژه منشی ها  20

 DISK 70/17/1071ارتباط پویا با ابزار تحلیل  28

 17/17/1071 ارتباط موثر با مشتریان  29

 15/17/1071 مکاتبات اداری به زبان انگلیسی  37

 21/17/1071 مهارت های برقراری ارتباط موثر  31

 26/17/1071 مدیران فروش  برتر عملکردهای 32

 76/11/1071 ر از سازمان های سنتی و حرکت به سوی سازمان با کالس جهانی گذ 33

 11/11/1071 اصول بسته بندی در سازمان های مدرن  30

 WTO 16/11/1071سازمان جهانی  35

 20/11/1071 بازاریابی وفروش خدمات  36

 37/11/1071 طرح تکریم ارباب رجوع  30

 70/12/1071 اصول و روش های بایگانی اسناد فروش  38

 78/12/1071 ارتباط موثر با مدیران، مشتریان وهمکاران  39

 13/12/1071 نگارش ایمیل موثر در واحد های فروش  07



 

 18/12/1071 روابط عمومی موثر 01

 22/12/1071 فروش و فروشندگی حرفه ای  02


