
 انواع مدل هاي کسب وکار در خرده فروشی؛

 انواع کانالهاي توزیع ، انواع کانالهاي بازاریابی (خرده فروشی. عمده فروشی. زنجیره اي. آنالین)

Cross کراس چنل  Multi-channel چند کاناله. Single channel خرده فروشی تک کاناله 

 Omni-channel ؛ کانال همه جانبهchannel 

 مطالعه و آمایش شهري در صنعت خرده فروشی (یک مطالعه موردي)؛

 عوامل موثر بر انتخاب یک مکان جهت راه اندازي فروشگاه؛

 انواع قراردادهاي توسعه فروشگاهی؛

 مجتمع هاي تجاري و جایگاه فروشگاه در مجتمع تجاري؛

 جایگاه لیزینگ در صنعت خرده فروشی و هم افزایی آن با فروشگاه؛

 تحلیل رفتار بازیگران کلیدي در خرده فروشی ایران در حوزه توسعه فروشگاهی؛

 چالش ها و فرصت هاي توسعه فروشگاهی در ایران.

2. مدیریت منابع انسانی در خرده فروشی                                          

 مفاهیم مدیریت منابع انسانی؛

 اصول رهبري و انگیزشی کارکنان؛

 آشنایی با فرآیندهاي جذب و استخدام

 بررسی مدل هاي شایستگی

 برنامه ریزي چیدمان اصولی فروشگاه و چرخش مشتري در فروشگاه

 عوامل فنی موثر بر چیدمان و طراحی فروشگاهی

 اهداف و نقش چیدمان در پیشبرد فروش

 ویژگی یک طرح چیدمان مناسب

 روش ها و تکنیک و چیدمان

(layoutچارچوب)طراحی 

3. طراحی و چیدمان فروشگاهی:                                                        

 مبانی لجستیک، مدیریت زنجیره تامین

و زنجیره ارزش؛

 طراحی انبار و مدیریت موجودي؛

 مدیریت حمل ونقل؛

4. لجستیک و زنجیره تامین:                                                              

(S.T.P)مبانی بازاریابی 

 آشنایی با ابزارهاي POS MATERIAL(سمپلینگ، پروموتور)

 باشگاه مشتریان(طبقه بندي مشتریان، سناریو نویسی، تحلیل داده ها، بودجه بندي)

 عوامل موثر در برندسازي فروشگاه

 مبانی مدیریت مالی

 ارزیابی عملکرد مالی خرده فروشی 

(بازگشت سرمایه و دیگر شاخصهاي مرتبط)

 هزینه موجودي 

(تعاریف، انواع، شیوههاي محاسبه و برآورد)

 بودجه بازارپردازي (تعاریف و قوانین)

. 

6. مدیریت مالی در خرده فروشی:                                    

 بازاریابی عصر چهارم - از بازاریابی سنتی به دیجیتال (سه جلسه)

مفاهیم کلیدي تجارت الکترونیک (یک جلسه)

مفاهیم دیجیتال مارکتینگ (یک جلسه)

7- دیجیتال مارکتینگ با رویکرد خرده فروشی آنالین و 

 

 تعاریف مختلف مذاکره

 سبک هاي مختلف رفع تعارض

 اصول و فنون مذاکره

  

8- اصول و فنون مذاکره:                                                            

 تجزیه و تحلیل مشاغل

 ارزیابی و مدیریت عملکرد

 آشنایی با نظام آموزشی

 
 آشنایی با انواع گروه هاي کاالیی

 فضاي اختصاصی یافته به گروه هاي کاالیی

 چیدمان بصري

 خرید و تدارکات؛

 منبع یابی و مدیریت ارتباط با تامین کنندگان؛

 لجستیک معکوس(استرداد و تعویض کاال)؛

 فناوري اطالعات در مدیریت لجستیک

5. مدیریت بازاریابی و فروش در خرده فروشی:                                1. اصول و مبانی ایجاد و توسعه فروشگاهی                                        
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9- مهندسی فروش

  omni channel 

تخصیص بودجه براي بازارپردازي(گامها و فرآیندها)

 صورتهاي مالی(تعاریف، اهداف و اهمیت)

 شیوه هاي ارزشگذاري موجودي

 (فایفو، الیفو و میانگین تعدیل شده)

 سیست مهاي حسابداري موجودي خرده فروشی؛

 مدل هاي سرمایه گذاري؛

 تحلیل هزینه-فایده

بازاریابی محتوایی و سئو (یک جلسه)

 بازاریابی  سوشیال (یک جلسه)

 

تکنیک هاي متقاعد سازي مشتریان

استراتژي ها و تاکتیک ها در مذاکره

محدودیت ها و موانع فرهنگی و اجتماعی ایرانیان در مذاکرات

 تشریح اهمیت مهارت هاي کالمی و ارتباطی در فرآیند مذاکره

10- پروژه                                                                                    

فروش مشاوره اي؛ جلب اعتماد مشتري

فروش ارزشی؛ انتقال احساس خوب خرید به مشتري  

فنون مذاکره حرفه اي،  فروش همراه با سود، فروش به کانالهاي مختلف  

سرپرستی و مربی گري حرفه اي فروش، مهارت برنامه ریزي و پیش بینی فروش

رهبري سازمان فروش    
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اطالعات تماس

خانم حنفی 
خانم اخوان22574184  
 آدرس دانشکده: خیابان کارگر شمالی88225042  

 خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)

 دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه تهران

دکتر علی اکبرجعفري 

مشاور و مدرس مدیریت مالی

مهندس کاوه احسانی

معاونت عملیات دیجی کاال 

دکتر جواد حکیم زاده 

استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر نعیم ابراهیمیان 

معاونت بازاریابی افق کوروش

معاونت بازرگانی اُ کاال (سابق)

مهندس علی نوري 

معاونت بازرگانی شرکت هایپرمارکت هاي 

 مافپارس (هایپراستار)

 استاد محمود نگهبان

مدیر کل سابق کارفور اندونزي و 

کره جنوبی

مدیر کل توسعه هایپراستار و مترو

مشاور ارشد مدیر عامل رفاه

مهندس مهدي بهمن آبادي 

 معاونت زنجیره تامین افق کوروش 

 دکتر سید جواد موسوي

مدیر عامل گروه مشاوران توسعه بازار آوید 

دکتري مدیریت کسب و کار
مدرس و مشاور فروش و
FMCG بازاریابی صنعت 

دکتر حسین صفرزاده

دکتراي منابع انسانی و رفتار سازمانی
دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه
مشاور و پژوهشگر

entbs.ir
utent.dba.mba
ent_dba_mba 09307053084

مهندس شاهرخ کشاورز

 موسس ماهنامه تجارت طالیی

 نماینده انجمن مراکز خرید خاورمیانه و شمال آفریقا

دکتر احمد صفار

سمینـــــار ماهانه

موضوع سمینار اول:
انواع مدل ها و کانسپ هاي مرکز خرید

مشاور و مدرس بازاریابی
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