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کارگاه تخصصی دوره
مقدماتی
اگر به دنبال افزایش دیده شدن برند (نشان
تجاری) خود هستید و یا می خواهید فرصت
فروش ،گسترش بازاریابی خارجی و

دسترسی به مشتریان جدید را چند برابر
کنید ،این کارگاه مناسب شماست.

این کارگاه ایده آل است برای
* مدیران عامل

شرکتهای کوچک و متوسط که میخواهند دسترسی به مشتریان جدید داشته باشند

* مدیران بازاریابی

* کارافرینان

که میخواهند با دسترسی به بازارهای فرا مرزی فرستهای فروش جدید بیافرینند

که میخواهند محصوالت و خدمات خود را با کمترین هزینه به بازارهای جهانی ارائه دهند

* مدیران روابط

بین الملل که میخواهند توانمندی شرکتهای خود را در سطح جهانی به نمایش بگذارند

* مدیران دیجیتال مارکتینگ و برندینگ

که میخواهند رد پای محکمی بر روی اینترنت ایجاد کنند

برنامه کارگاه  -دوره مقدماتی برای صادرات با ابزار دیجیتال
فرایندها
 1اقتصاد دیجیتال و اهمیت آن برای شرکتهای ایرانی

 8شبکه سازی وکاهش هزینه های بازاریابی

 2فراگیری فروش دیجیتال در دنیا

 9استراتژی فروش دیجیتال

 3اعتماد سازی شرط اول اقتصاد دیجیتال

 10انگیزه سازی در مشتریان

 4از بقیه متمایز شدن

 11بسته بندی حمل و نقل و پخش کاال

 5سامان دهی اطالعات با دسترسی مستقیم به داده ها
 6تجارت الکترونیکی تنها با یک حرکت
 7تولید محتوا ویدئویی که منجر به فروش شود

سخنرانان و مدرس
شهریار شهابی در سال  2013در مجله  FORBESبرای ایجاد یک شرکت دو و نیم میلیون دالری در  120روز
تقدیر گردیید .در طول دو دهه گذشته به خاطر دستاوردهای خود موفق به کسب جایزه "سوپر برند کارآفرینی" در

صنعت فناوری در آمریکا شمالی و خاورمیانه شد .وی با ساختن شرکت های فن آوری با ارزش گذاری چندین
میلیون دالر توانایی های خود را برای پیشگام بودن در کارافرینی – مدیریت – بازار سازی به اثابت رسانده است.
امروزه از تهران ،ایران و تورنتو ،کانادا  aioconnect.comرا راه اندازی کرده است که اولین پلتفرم پیشرفته یکپارچه
اداری به منظور ارتقاء بازار ،برقراری ارتباط و فعالیت در تجارت الکترونیک برای کارکنان حرفه ای ،و شرکتهای
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کوچک و متوسط میباشد.

آقای شهابی همچنین نویسنده کتاب "چگونه در اقتصاد نوین پیروز شوید" میباشند  .کتابی جذاب که از
تغییرات تکتونیکی در دنیای اقتصاد و انتقال قدرت از برندها به افراد توصیف می کند.
آقای شهابی خلبان هواپیما فوق سبک نیز میباشد.

