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ایزاًی تزیي فزٍش، حزفِ ای تزیي در 

جْبى

 رٍش فزٍش ثِ ضیَُ هجتٌی ثز 21

فزٌّگ ایزاًی
فزٍشاهیذ فذائی هٌصاًتطبرات ایذُ ًگبر

تجلیغبتعیسی وطبٍرساًتطبرات سیتِ-تجلیغبت ٍ فزٌّگ2

اًتطبرات سیتِراّىبر ّبی تجلیغبت ٍ ثبساریبثیّب ٍ تىٌیه ّبی تجلیغبت  تبوتیه3
دوتز احوذ رٍستب ٍ علی 

خَیِ
تجلیغبت

اصَل ٍ فٌَى هذاوز4ُ
ّبی هذاوزُ ٍ ًىبت  اًَاع هذاوزُ، تبوتیه

ولیذی
هذاوزُآرٍى هبرجَری وَرهياًتطبرات ضزوت

 ثبًی3ِفزٍش خذهبت ٍ هحصَالت در دیطٌْبد رد ًطذًی5
هَسسِ خذهبت فزٌّگی 

رسب
فزٍشهبرن جَیٌز

تجلیغبتعلیزضب صذر هحوذیاًتطبرات سیتِراّىبر ّبی تجلیغبت ٍ ثبساریبثیتجلیغبت ثب ثیبى سبد6ُ

تجلیغبتعلیزضب صذر هحوذیاًتطبرات سیتِراّىبر ّبی تجلیغبت ٍ ثبساریبثیهبروتیٌگ ثب ثیبى سبد7ُ

مدیریت گروه توسعه
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فزٍشهزی ریچبردساًتطبرات جیحَىرٍش ّبی ثزلزاری هىبلوِ تلفٌی هَفكولیذ ّبی طالیی هْبرت ّبی تلفٌی8

C.R.Mهذیزیت رٍاثط ثب هطتزی 9

رٌّوَد ّبی علوی ٍ وبرثزدی ثزای 

دستبًذروبراى تذٍیي، تَسعِ ، ارسضیبثی 

ٍ هذیزیت هَثز ثب هطتزیبى

CRMدیَیذ الىسبًذر ٍ چبرلش تزًزاًتطبرات اًذیطِ آریب

توزیي رفتبر ثب هطتزی10

تىٌیه ّبی رفتبر ثب هطتزی لبثل 

استغبدُ در هَسسبت هبلی ٍ تجبری 

(ثبًىْب ٍ ّتل  ّب)

اًتطبرات غشل
دوتز سیذ رسَل آلب داٍد ٍ 

هٌْذط هجیذ ردائی
فزٍش

َ اًذیص(2)اس هجوَعِ وتبة ّبی  تجبرت جْبًی فزٍش تلفٌی ثِ ّو11ِ فزٍشٍان آح. رًی حاًتطبرات ًسل ً

ثبساریبثیدبلی ثزداًتطبرات تَرًگ-تحمیمبت ثبساریبثی در یه ّفت12ِ

اسزار فزٍش تلفٌی هَفك13

افشایص سَد ار طزیك فزٍش تلفٌی، 

عٌبصز هْن فزٍش تلفٌی هَفك ٍ افشایص 

فزٍش

هَسسِ اًتطبرات تَسعِ 

رٍاثط تجبری
فزٍشثالی. راثزت دیجلیَ

14
ِ ّبی تجلیغبتی  ثب )ثزًبهِ ریشی رسبً

(رٍیىزد ثِ هذیزیت ًبم تجبری
اًتطبرات سیتِ(22)راّىبر ّبی تجلیغبت ٍ ثبساریبثی 

. وِلی ٍ دًٍبلذ دثلیَ. لزی دی

جبگي ّیوز
تجلیغبت

فٌَى ثبساریبثی تلفٌی15
ثبسار یبثی  ثزای ارائِ ی هحصَالت ٍ 

TeleMarketingخذهبت 
فزٍشاستیفي ضیفوياًتطبرات اردیجْطت



هذیزیت رٍاثط عوَهی16

تئَری ّبی هذیزیت، هذیزیت رٍاثط 

عوَهی ٍ رٍاثط عوَهی؛ استزاتضیست 

وبرآهذ سبسهبى

هَسسِ خذهبت فزٌّگی 

رسب
ثبساریبثیحسي ًصیزی لیذاری

هذیزیت ثبساریبثی17
ریشی استزاتضیه  هعزفی ثبساریبثی ، ثزًبهِ

...ثبساریبثی، دیص ثیٌی فزٍش ٍ

سبسهبى هطبلعِ ٍ تذٍیي 

وتت علَم اًسبًی 

(سوت)داًطگبُ ّب 

دوتز احوذ رٍستب، دوتز داٍر 

ًٍَط ٍ دوتز عجذالحویذ 

اثزاّیوی

ثبساریبثی

ثبساریبثی ثیي الوللی18

چطن اًذاس ٍ چبلص ثبساریبثی ثیي الوللی، 

هحیط دَیبی تجبرت ثیي الولل، هذیزیت 

ثبساریبثی جْبًی ٍ فٌَى ثبساریبثی 

ثیي الولل

- داًطگبُ آساد اسالهی 

ٍاحذ علَم تحمیمبت

. وبتئَرا ٍ جبل ال. فیلیخ آر

گزاّبم
ثبساریبثی

اًتطبرت هجلغبى-هجبًی تحمیمبت ثبساریبثی19
فبستز ٍ راط -ن-هزی

هه ًبتَى
ثبساریبثی

ثبساریبثی خذهبت ثبًىی20
ُ یبثی  ولیبت ثبساریبثی در ثبًه ّب، جبیگب

در ثبًىذاری ٍ هذیزیت ارتجبط ثب هطتزی
اًتطبرات اتحبد

علی سلیوبًی ثطلی ٍ رضب 

اوجزی اصل
ثبساریبثی

صبدرات گبم ثِ گبم21
راٌّوبی عولی صبدرات وبال ٍ خذهبت 

فٌی ٍ هٌْذسی
ثبساریبثیهْزداد هَلَی خزاسبًیاًتطبرات هُجلّغبى

ثبساریبثیدوتز داریَش رضیذیاًتطبرات وَّسبرفزآیٌذ ّبی ثبساریبثیثبساریبثی خذهبت ثبًىی22

تجلیغبتلَن دٍدًَتاًتطبرات سیتِّبیی اس ثشرگتزیي تجلیغبت جْبى  راّىبرراّىبر تجلیغبتی 231001



ِ ّبی فزٍش24 سبی
تزفٌذ ّبیی ثزای هذاوزُ، جٌگ رٍاًی، 

ِ ای ٍ ...ثزًذ ٍ ثزًذ سبسی، فزٍضٌذُ ی حزف
فزٍشهحوذ احوذدَراًتطبرات ًجَا  دل

سثبى ثذىراهیي وزیویاًتطبرات ثْبر سجش-سثبى ثذى25

چگًَِ ثیطتز اس رلجبیتبى ثفزٍضیذ26
راّجزد ّبی فزٍش هطبٍرُ ای در لزى 

ثیست  ٍ یىن
فزٍشراثیي فیلذراًتطبرات هُجلّغبى

هذیزیت اهَر هطتزیبى الىتزًٍیىی27

 در CRMهفبّین دبیِ، دیبدُ سبسی 

سبسهبى، هجبحث دیطزفتِ ٍ وبرثزد ّبی 

e-CRMدر صٌبیع هختلف 

CRMدوتز هحوذ جعفز تبرخاًتطبرات وتبة یَسف

!هطتزی را ثطٌبسی، هی فزٍضی28
ِ ّبی فَق العبدُ ٍ وبرثزدی ثزای  ًىت

ضٌبخت اًَاع هطتزیبى
فزٍشّبدی هعوبریاًتطبرات للن ّوت

-هذیزیت تطزیفبت29
اًتطبرات وبرگشار رٍاثط 

عوَهی
ِ ای ثبساریبثیدوتز احوذ یحیبیی ایل

30
هذیزیت ارتجبط ثب هطتزیبى ثبًىی ایزاًی    

(BICRM)

هتذٍلَصی هذیزیت ارتجبط ثب هطتزیبى در 

ثبًه ّبی ایزاى
CRMاهیذ فذائی هٌصاًتطبرات ایذُ ًگبر


