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 لیست خدمات گروه آموزش و مشاوره کسب و کار پیشرو

 آموزش.1

 !نفر کی یبرا یباشد،حت یم« کسب و کار شما ایشرکت،سازمان »  CIPی  دوره ها یمحل برگزار  $$

هولوگرام ، مهر برجسته،امضاء و  یانگلستان )دارا  IQSیاز آکادم یالمللنیمعتبر ب نامهیصدور گواه $

 (ینترنتیا یر یگیشماره پ

 .با شما هماهنگ خواهد شد یزمان برگزار  $

 مدرس تمامی دوره ها آقای مهندس بابک ناصحی هستند.$

  .شود یم  (Customize)یساز  یدوره متناسب با کسب و کار شما سفارش یمحتوا $

 پس از اتمام دوره یتلگرام  یبانیپشت $

PDF  می گردد.به شما تقدیم  شده در کالس سیکامل جزوه مطالب تدر 

در دصورتیکه در تهران حضور ندارید مستقر در شهر تهران است.  یکسب و کارها ژهیو  تیبل نیا $

 بلیت غیر حضوری را تهیه نمایید.

 .دیینما هیته  CIP تیبه تعداد شرکت کنندگان بل  $

 چگونه از کیفیت محتوای دوره ها مطمئن شوید؟

 Apatat.com/BabakNasehiدانشپذیران قبلی     ات نظر 

 یاست و مشابه آن را در جا یارزشمند و  انحصار  د،یکامال جد دوره ها نیا یشده برا نیمطالب تدو  $  

 .افتی دیگر،نخواهید

مان ز  نیمطالب را در کمتر  نیشتر یشما ب «سیتدر  یروش انحصار »ما مهم است. با  یوقت شما برا $ 

 آموخت. دیخواه  ییرا به صورت گام به گام و اجرا دیدار  از یهر آنچه که ن .آموخت دیخواه

كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد با توجه به تجربيات و تحصيالت شركت$ 

 رانیدانشپذ از یمطابق ن" (Customize)شده یساز  یشد مباحث هر دوره " كاربردي ، تخصصي وسفارش

 .باشد

https://aparat.com/babaknasehi
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 یآموزش یدوره ها ستیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد  نام دوره ردیف

 ساعت

CIP 

 )تومان(

 Marketing Plan  11 480999  یابیبرنامه بازار  نیتدو  1

 080666 11 یابیبازار  تیر یمددوره جامع  2

 080666 11 تبلیغاتبرند و  تیر یمددوره جامع  3

 080666 11 فروش تیر یدوره جامع مد 8

 080666 11 راه اندازی و توسعه کسب و کار اینترنتی 5

 800666 0 کسب و کار یحرفه ا تیر یمد 0

 800666 0 یاجتماع یپولساز در شبکه ها یابیبازار  7

 800666 0 یفروش و مذاکرات سازمان یمهندس 4

 800666 0 یمشتر  یمتقاعدساز  یها کیتکن 0

 800666 0  یحرفه ا یفروشندگ یها مهارت 16

 800666 0 خدمات دوره جامع مدیرت 11

 800666 0 دوره جامع بازاریابی و فروش اینترنتی 12

 800666 0 محتوا یابیو بازار  یسینو  غیتبل یها کیتکن 13

 800666 0 یو فروش تلفن یابیدوره جامع بازار  18

 Business Plan  0 800666تدوین طرح کسب و کار  15

 800666 0 مذاکره کننده حرفه ای 10

 800666 0 یرفتار با مشتر  یها کیو تکن یمدار  یمشتر  17

 800666 0 کسب و کار تدوین طرح های توجیهی 14

 CRM 1 380666 یارتباط با مشتر  تیر یمد 10

 380666 0 یشخص یدوره جامع برندساز  26

 380666 0 یحرفه ا یگر  یو منش یکارمند ادار  21

 380666 0 ینیگنج کارآفر  نقشه 22

 یبرندساز  یها کیتکن 23

 کوچک یاستارت آپ ها و کسب و کارها یبرا

1 380666 

 Business Model  0 380666 خلق مدل کسب و کار 28

 100666 3 و بازاریابی انگیزشی فروش 25
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 نیاز سنجی.2

می شود نیازهای کسب و کار مورد در جلسه ای که با مدیران ارشد کسب و کار  برگزار 

 بررسی قرار می گیرد و پروپوزال برای پاسخ به این نیازها ارائه می شود.

 هزار تومان 275جلسه نیاز سنجی + ارائه پروپوزال = ساعتی 

 شود( یشده مشورت داده م نیی) در ساعات تع یمشاوره ساعت.3

مدیریت و کارآفرینی مشاوره داده می برندینگ،تبلیغات ،در زمینه های بازاریابی ،فروش،

 .شود

 هزار تومان 375=ساعتی  مشاوره حضوری.3.1

 هزار تومان 571 = ساعتی مشاوره تلفنی.3.2

 شود. یم هیکه در تهران استقرار ندارند،توص ییبه کسب و کارها یمشاوره تلفن

ر ب ز یاجرا را ن فهیو نظارت، وظ یز ی)مشاور عالوه بر مشورت و برنامه ر  یپروژه ا همشاور .8

 عهده دارد(

 Feasibility Studyتدوین طرح توجیهی کسب و کار 

(FS) 

  Business Plan (BP)برنامه ریزی کسب و کار 

 Marketing Planبرنامه ریزی بازاریابی  

 برنامه استراتژیک کسب و کار

 سیستم ها و مدیریت کسب و کارفرآیندها،بهینه سازی 

  Business Modelطراحی مدل کسب و کار 
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 راهکار جامع ویژه کسب و کارها 

 الماسی طالیی نقره ای 

 دارد دارد دارد نیاز سنجی

 دارد دارد دارد آموزش*

 دارد دارد دارد مشاوره

 دارد دارد دارد کوچینگ

 57 85 29 تعداد ساعات 

 15 16 7 تومان(میلیون ) مبلغ

جداگانه هزار تومان  199 به ازای هر مدرکانگلستان  IQS Academyدر صورت نیاز به صدور مدرک از *

 دریافت می شود.

Business Coaching؟چیست                                                                             

به  دنیرس ر یمس مربی یبا همراه مخاطبآن  یکه ط یاست مشارکت یند یفرآ کار مربی گری کسب و 

 ینیآفر از جنس هم نگیکوچ. «کندیم ی( را طکسب و کارشمثبت در  راتییها و اهداف )تغخواسته

( را مخاطبگرفتن  جهیارزشمند )نت یز یتا چ کنندیم یبا هم همکار  مخاطبو  مربی  یعنیاست 

 تبدیل می کنیم. مهارتتانرا به  دانش ،رفع اشکالو  تمرینبا  .نندیافر یب

 ست؟یبا مشاوره چ نگیتفاوت کوچ

و دانش خودش،  یشخص یمشاور براساس تجربه یعنیاست.  یز یتجو  کردیرو  کیمشاوره،  کردیرو 

 تا برود و آن را اجرا کند. کندیم ز یرا به فرد تجو  یانسخه

تا خودش بتواند اقدام  کندیبلکه او را توانمند م کند،ینم ز یتجو  مخاطبرا به  یانسخه چیهمربی  

خورد از بر  یبه مانع مخاطبهمراه هست، هر جا  مخاطببا  ر یدر طول مس مربی. دیرا کشف نما یعمل

 از آن مانع عبور کند. کندیکرده و به او کمک م تیاو حما
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 انگلستان بگیرید. IQSمدرک معتبر بین المللی از آکادمی 

 

 شود،معتبر است؟ یکه صادر م یمدرک ایآ

 IQS ACADEMY رانیا یندگیکه با نما ی.بنابر تفاهم نامه ادیکن ز یمتما  تانیتان را از رقبا رزومه

 یر یگیهولوگرام،مهر برجسته ، شماره پ ی( امضاء شده است، مدارک داراiqscert.comانگلستان )

 .دیکن یمشاهده مباال  اسکنباشد نمونه مدرک صادره را در  یو امضاء م ینترنتیا
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