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 1395ٍیژى تابستان .      فریان آکادنی تقدیو نی کند
این دٍرى نناسب .  شانل سٌ کارگاى تخصصی یک رٍزى نی باشدراه اندازی و تىسعه ی کسب و کار در ایراندٍرى جانع 

 ٍ عزیزانی است کٌ نی خَايند کسب ٍ کاری سَدآٍر برنانه نىیسان ، صاحبین نشاغل ، دانشجىیان ، کارنندان ، کارآفرینان
این دٍرى . شها در این دٍرى دانش ٍ بینش الزم برای بٌ نتیجٌ رساندن ایدى تان را کسب خَايید کرد. ٍ نَفق را خلق نهایند
 عزیز ایجاد نهَدى تا از جایگاى شغلی خَد فراتر رفتٌ ٍ ٍضعیت نالی بًتری را کارنندان و دانشجىیانفرصت ٍیژى ای برای 

.  با کسب دانش پیاده سازی قدم به قدم کسب و کارتان از اتالف زنان و سرنایه خىد جلىگیری نهایید. بدست آٍرند

    

: کارگاى يای آنَزشی بٌ شرح زیر نی باشد

نبلغ سرنایه گذاری خدنات تاریخ برگزاری نام کارگاه  
راه اندازی قدم به قدم کسب و کارهای آنالین  1

 
 ] انگلستان IQSارائٌ ندرک بین الهللی [ 

+ ساعت آنَزش تخصصی  5 نرداد 15جهعٌ 
فایل + بستٌ آنَزشی + پذیرایی 

ارائٌ ندرک نعتبر + صَتی کارگاى 
بین الهللی 

 ناموت 250,000

دیحیتال نارکتینگ - تبلیغات و بازاریابی نىین  2
 

 ] ایتالیا ANCCP ارائٌ ندرک بین الهللی [

+ ساعت آنَزش تخصصی  5 نرداد 22جهعٌ 
فایل + بستٌ آنَزشی + پذیرایی 

ارائٌ ندرک نعتبر + صَتی کارگاى 
بین الهللی 

 ناموت 250,000

زبان بدن و اصىل نذاکره  3
 

 ] انگلستان IQS ارائٌ ندرک بین الهللی [

+ ساعت آنَزش تخصصی  5 نرداد 29جهعٌ 
فایل + بستٌ آنَزشی + پذیرایی 

ارائٌ ندرک نعتبر + صَتی کارگاى 
بین الهللی 

 ناموت 250,000

 

. تخفیف ویژه در نظر گرفته خىاهد شد% 20 ناموت نی باشد که در صىرت ثبت نام کل دوره 250,000نبلغ ثبت نام برای هر کارگاه آنىزشی 
 

از آنجا کٌ کارگاى يای آنَزشی فضای نناسبی برای پرسش ٍ پاسخ ٍ تعانالت بیشتر با اساتید را فرايو :  ظرفیت نحدٍد
. ایو آٍرد، ظرفیت شرکت کنندگان را نحدٍد در نظر گرفتٌ نی
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 :  يا بٌ ترتیب اجرانعرفی کارگاى

با نفايیو ٍ طی آن عنَان اٍلین کارگاى این دٍرى نی باشد کٌ  "راه اندازی قدم به قدم کسب و کارهای آنالین " 

 سپساندازی یک کسب ٍ کار نَفق ٍ سَدآٍر آشنا شدى ٍ نحَى ی تدٍین طرح کسب ٍ کار را نی آنَزید،  نکات کلیدی راى
. کاريای ایرانی را بررسی خَايیو کردٍ  نراحل پیادى سازی یک کسب ٍ کار آنالین را آنَختٌ ٍ علل نَفقیت ٍ شکست کسب

 :نحَريای اصلی کارگاى اٍل 

 ایران در الکترٍنیک تجارت جایگاى 
 تدٍین طرح کسب ٍ کاريای آنالین 
 فرصت يا ٍ ایدى پردازی در ٍب شناخت 
 يدف گذاری 
 ٌداریو؟ نیاز تخصص يایی چٌ در کسب ٍ کاريای آنالین ب 
 سایت نَیسی برنانٌ ٍ طراحی بٌ نرتبط فنی اصطالحات 
 ای ٌ  نراحل شکل گیری یک ٍب سایت حرف
 نَیسی ٍب ٌ  بًترین ساختار برای طراحی ٍ برنان
 ٌانتخاب بًترین ياست ٍ دانن 
 آنچٌ کٌ باید دربارى ی ظاير سایت خَد بدانید 
 طراحی ٍاکنشگرا 
 بانک يای اطالعای در سایت ٍ ابزاريای کلیدی 
 سازی ٌ  جستجَ نَتَريای برای سایت بًین
 سایت تَسعٌ ٍ برٍزرسانی 
 پشتیبانی سایت 
 اپلیکیشن يای نَبایل در خدنت سایت شها 
 تیو ٍ انتخاب شریک تشکیل 
 نخاطبان ٍ نشتریان کسب ٍ کار شها 
 رقبای خَد را بشناسید ٍ بازار. 
 قیهت گذاری خدنات ٍ نحصَالت سیاست يای 
 ریزی) راى اندازی طرح ٌ  (زنانبندی ٍ برنان
 فرآیند فرٍش در ٍب سایت يا 
 قَانین ٍ نقررات 
 ی تبلیغات ٍ بازاریابی کسب ٍ کاريای آنالین ٌ  برنان
 خرٍج استراتژی 
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 بٌ  شرٍع نی شَد ٍ برایانا يهان طَر کٌ نی دانید خلق یک کسب ٍ کار با طراحی یک سایت یا تاسیس یک شرکت
 کٌ بٌ کسب ٍ کار شها نحَى ی حضَر شها در بازار است. خَايیو داشت بازاریابی ٍ تبلیغات رساندن آن نیاز بٌ علونَفقیت 

با تهرکز بر نباحث دیجیتال نارکتینگ ٍ  "تبلیغات و بازاریابی نىین " از این رٍ کارگاى دٍم با عنَان . نعنا نی بخشد

.  کسب ٍ کار شها خَايد بَد نَفقیت ٍ رشدسکَی پرتابی برای

قطعا بسیاری از شها دٍستان عزیز در اینستاگرام، تلگرام ! در این کارگاى نا قصد نداریو نطالب بدیًی ٍ تکراری را بازگَ کنیو
عضَ يستید ٍ فعالیت يای تبلیغاتی را انجام دادى اید، انا نتیجٌ نطلَب را بدست نیاٍردى اید، این کارگاى با آنَزش ... ٍ 

 .نکات کلیدی ٍ نفًَنی تبلیغات شها را اثر بخش خَايید کرد

 :نحَريای اصلی کارگاى دٍم 

 ايهیت بازاریابی ٍ جایگاى آن در کسب ٍ کاريا 
 خلق سیستو بر اساس علو بازاریابی 
 19اصل طالیی بازاریابی  
 تحقیقات بازار 
 بًترین شیَى ی بازاریابی برای کسب ٍ کار شها کدام است؟ 
 دیجیتال نارکتینگ چیست؟ 
 ی تبلیغاتی جانع ٍ کارآند ٌ  نکات کلیدی در تدٍین برنان
 يای اجتهاعی در خدنت کسب ٍ کار شها ٌ  شبک

o اینستاگرام 
o تلگرام 
o فیسبَک 
o لینکدین 
o آپارات ٍ یَتَب 

 افزایش نخاطب در شبکٌ يای اجتهاعی 
 تَلید نحتَای يدفهند 
 يشتگ يا ٍ کلهات کلیدی 
 راى اندازی کهپین يا ٍ نسابقات بر اساس يشتگ 
 ابزاريا ٍ تکنیک يای تَلید نحتَا 
 تَلید نحتَای نتنی 
 تَلید نحتَا بر پایٌ عکس 
 تَلید نحتَا ٍیدئَیی 
 تَلید نحتَا بر اساس رٍیداديا 
 يهراى با چًرى يای نحبَب ٍ برنديای نشًَر 
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 تَلید نحتَای تبلیغاتی با يدف افزایش فرٍش ٍ نخاطب 
 با یک جهلٌ فرٍش تان را دگرگَن سازید. 
 بررسی نهَنٌ يای نَفق ٍ نانَفق در ایران 
 ایهیل نارکتینگ ٍ نکات کلیدی 
 تبلیغات بنری 
 تبلیغات کلیکی 
  َبًینٌ سازی سایت برای نَتَريای جستج(SEO) 

ٌ يای  دٍستانی کٌ بٌ دنبال افزایش نخاطب ٍ فرٍش يستند ٍ قصد دارند فعالیت شان را در فضای اینترنت ٍ شبک
. اجتهاعی گسترش ديند، تکنیک يا ٍ نکات این دٍرى نقشی حیاتی در تَسعٌ ٍ پیشرفت کسب ٍ کارشان خَايد داشت

 نشتریان بالقَى شها نی شَد ٍ این بسیار نًو است کٌ در یک ادر نًایت فعالیت يای تبلیغاتی ننجر بٌ ایجاد ارتباطاتی ب

ٌ  حضَری ٍ یا تهاس يای تلفنی شها برندى ی نذاکرى باشید زبان بدن و "  از این رٍ در سَنین کارگاى بٌ نَضَع. جلس
بٌ این انید کٌ دٍستان عزیز با استفادى از نطالب ، نکات ٍ نًارت يای گفتٌ شدى بٌ . خَايیو پرداخت "اصىل نذاکره 

. نَفقیت يای بیشهاری در نسیر کسب ٍ کارشان دست یابند

 :نحَريای اصلی کارگاى سَم 

 بدن زبان ٍاژگان فرينگ با آشنايی ٍ نبانی درك  
 دادن دست انَاع نعنی ٍ نفًَم 
 ایستادن انَاع نعنی ٍ نفًَم 
 يا نشستن انَاع نفًَم ٍ نعنی 
 چًرى يای حالت نفًَم ٍ نعنی 
 خندى تفسیر ٍ طراحی يا خندى ٍ لبخنديا 
 نگاى يا نفًَم ٍ چشهی ٍ نعنی ارتباط 
 نشتریان ناراضی برای آن کاربرد ٍ غیرکالنی رفتار 
 يا تفايو سَء ٍ فرينگي ياي تفاٍت 
 درٍغ تشخیص کلیديای 
 ٌبدن زبان نَفق يای نهَن 
 دنیا نَفق سیاستهداران ٍ تاجران بدن زبان تحلیل ٍ فیلو نهایش با يهراى 

 26304459ٍ   66099616   :با نا تهاس بگیرید 
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