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 «تخصصی  فراخوان مشارکت در همایش»           

 کلیه ورضوی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان  ،تاق بازرگانیسان با همکاری اانجمن مدیران صنایع خرا؛ استحضار می رساندبه 

 . دمی نمایگزار بررا برندینگ  همایش سال متوالیپنجمین در های اقتصادی وابسته به اتاق،  تشکل

 : همایشرویکرد                                                                                         

 «نقش برند در توسعه کسب و کار»                                                                     

  ارائه دهندگان :                                                              :محورهای همایش                                                                                                        

         کین یدکتر بهنود ا... ورد                        شاخص های کلیدی برندهای موفق در توسعه کسب و کار 

 رانیام دریدکتر ح                                                      موفق یار برندهاکسب و ک  یها مدل 

  یجعفر یدکترمصطف                     و نقش آن درتوسعه کسب وکار  یفکر هیدانش و سرما تیریمد 

 یصالح یرضا فضل دکتر                                                                            برندها یگذارارزش یها مدل   

 پور یفرض میدکتر رح                                                            در توسعه کسب و کار  یذهن یمدل ها 

 BPC ینیائگ نیدکتر حس                                                      ( یاری، ره یذهن ی، الگو ی)نام تجار  

        ) فرهاد جمال پورمهندس                                رازهای موفقیت برندهای بین المللی ) انتقال تجربه 

                      دکتر فرزین فردیس                        دیجیتال برندینگ با تمرکز بر توسعه کسب و کار 

 یدر کسب و کارها یبرند ساز B2B                                                       دکتر فرزاد مقدم  

 دکترگرهارد بارکوس     ) چالشها و فرصتها ( یمصرف یدر خصوص کاالها رانیتجربه کار در بازار ا   

 فرد  یزدیمهندس کاوه                      در عصرداده ها یابیبازار ی، سنجش اثربخش یابیبازار یها کانال   

 یزیعبده تبر نیدکتر حس                                                                        یبرندها در توسعه مل نقش 

 

  1396مرداد ماه  26و  25زمان :                
 کان : سالن همایش ساپکوم          

 ل ( ریا  000/000/3ریال ) میلیون سه  :  مبلغهزینه شرکت در همایش                                                       

                         

 (49023 : )کد بانک ملت شعبه ساپکو نزدهمایش برندینگ م به نا 8103437227شماره  از طریق شماره حساب  واریز وجه 

 IR04012002000000: حبی فرد وحید م –همایش برندینگ شماره شبا بنام                    

 وجود دارد. نیز www.khbc.irخاطر نشان می سازد امکان ثبت نام آنالین از طریق وب سایت 

 ارسال فرمایید. 051-38444217طریق نمابر شماره  و از تکمیل را  ذیل فرم  نام در همایشثبت ت و جه 051-38444211-14با شماره تلفن های اطالعات بیشتر  کسب  بمنظور      

 

 نام و نام خانوادگی : نام شرکت / سازمان / دانشگاه :

 سطح و رشته تحصیلی : سمت :

 نام پدر :                               کد ملی : تلفن همراه :

 ردار خواهند بود برخو از تخفیفات ویژه،   اشتن یکی از شرایط ذیلداوطلبین محترم درصورت د

  درصد 15دانشجویی  عضویت        درصد 15تشکل های استان سایرعضویت در     درصد   30مدیران صنایع خراسان   عضویت در انجمن 

 درصد 15نفر ( :  5ثبت نام گروهی ) بیش از                                 درصد  10(   10/05/1396 تاریخ تا  )بهنگام  ثبت نام

 شماره و تاریخ فیش واریزی   :  

http://www.khbc.ir/

