گزارشــی از
اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش
تهـران -دانشگاه تربیت مدرس 61 /شهریور 6931

تهران -دانشگاه تربیت مدرس  /چهارشنبه  61 /شهریور 6931
پس از سرود جمهوري اسالمي ايران و قرائت آياتي از کالم اله مجيد ،آقاي علي احمدي مجري کنفرانس ،برنامه کنفرانس را معرفي و از
آقاي مهندس بهروز افشار جهت ارائه سخنراني خويش تا زمان پذيرايي صبح دعوت کردند.

مهندس بهروز افشار
برند ه چهار بار مقام اول فروش در ايالت مريلند امريکا
دارند ه مدال پاراکسلنس ون گارد از طرف جامعه فروشندگان امريکا
د اراي سابقه مديريت در شرکت جنرال موتور امريکا
عنوان مقاله :بازاريابي و کيفيت در خدمت افزايش فروش -قسمت اول
سپس مجري کنفرانس ،حضار را جهت پذيرايي صبح دعوت نمودند .پس از پذيرايي ،آقاي مهندس بهروز افشار به ادامه ارائه مقاله خويش
پرداختند.
سپس ،پس از ارائه بسيار متنوع ايشان ،دقايقي از زمان باقي مانده تا پذيرايي ظهر به قسمت پرسش و پاسخ اختصاص داده شد.

صفحه 1

سپس پس از پذيرايي ظهر از آقاي مهندس علي خويه جهت ارائه مقاله دعوت شد.

مهندس علي خویه
نويسنده کتب مربوط به بازاريابي
مد رس د وره هاي بازاريابي ،تبليغات ،خالقيت ،فروش و ارتباطات
مدرس دانشگاه
عنوان مقاله :اصول و تکنیک هاي خالقیت در بازاریابي و کیفیت
سپس آقاي دکتر محمدرضا مالزاده جهت ارائه مقاله به روي سن کنفرانس رفتند.

دکتر محمدرضا مالزاده
دبيرکل اتاق بازرگاني و صنايع و معاد ن استان قم
مولف کتاب مد يريت بازاريابي ،گرد شگري و هتلداري
نايب رئيس هيئت مديره شرکت معدني همگام راه و بتن
داراي دکتراي بازاريابي گردشگري از د انشگاه سينگادا هند
عنوان مقاله :بازاریابي در شرایط بحران
مجري کنفرانس ،آقاي احمدي پس از پايان برنامه کنفرانس ،حضار را براي شرکت در کنفرانس هاي آتي شرکت همايش آزما پارسيان
دعوت نمودند و ضمن تشکر از آنها،ختم کنفرانس را اعالم کردند.
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( شرکت کنندگان در اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش )
شرکت/سازمان
بانک پاسارگاد
بانک تجارت
بانک صنعت و معدن
بانک ملی ایران
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
پژوهشکده شهید احمد کاظمی
پست بانک
خانه عمران
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم و تحقیقات
سازمان آمار اطالعات و خدمات کامپیوتر شهرداری مشهد
سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران
سازمان صنایع دریایی
سازمان صنایع دفاع
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران
سازمان منطقه آزاد کیش
شرکت آب منطقه ای مازندران
شرکت آسانسور و پله برقی بهفخر
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان
شرکت استام صنعت
شرکت امداد خودرو سایپا
شرکت اکسیر صنعت باختری
شرکت بازار گستر پگاه (منطقه)3
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
شرکت بازرگانی پردیس هگمتانه نوید
شرکت بنیاد بتن ایران
شرکت به سامان پگاه
شرکت پارس آمپول
شرکت پارس خودرو
شرکت پاک نام
شرکت پتروشیمی رازی
شرکت پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان
شرکت پرتو دانه خزر
شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
شرکت پرشیا خودرو
شرکت پگاه لرستان
شرکت توان باتری
شرکت تولیدی الکترواستیل
شرکت تولیدی ایران نجات
شرکت تولیدی پرجال
شرکت تولیدی صنعتی فراسان
شرکت تولیدی الستیک دنا
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شرکت تولیدی واال قطعه
شرکت چاپ بانک ملت
شرکت چینی ایران ،کاشی ایرانا
شرکت حایر آسا
شرکت خوراک دام کاسپین
شرکت داداش برادر
شرکت داروسازی اسوه
شرکت ذوب آهن اصفهان
شرکت رنگ سحر
شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران
شرکت زمزم مشهد
شرکت سارا بهداشت
شرکت سایپا
شرکت سایپا گام
شرکت سایپا یدک
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
شرکت سهامی عام گلوکوزان
شرکت سهامی مخابرات استان کرمان
شرکت سیمان بجنورد
شرکت سیمان خوزستان
شرکت سیمان کردستان
شرکت شهاب
شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین
شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران
شرکت شیشه و گاز  ،شوگا
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
شرکت صنایع ریخته گری اصفهان
شرکت صنایع سیمان شهرکرد
شرکت صنایع سیمان نهاوند
شرکت صنایع شیر ایران
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران
شرکت صنایع لبنی تین ،دامداران
شرکت عالئم راهنمائی و فنی ایران ،عرف ایران
شرکت فارس تکاب
شرکت فخر ایران
شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران
شرکت فراپاکس
شرکت فالت پارس
شرکت فنی مهندسی فوالد پایا
شرکت فوالد آلیاژی ایران
شرکت فوالد خوزستان
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
شرکت الستیک خوزستان
شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
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شرکت مجتمع دامداری بیجین
شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی
شرکت مخابرات ایران
شرکت ملی نفت ایران
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ،پارس
شرکت مهندسین مشاور نوی
شرکت نئوپان خلخال
شرکت نادریان فرد
شرکت نامداران ارتباطات همراه
شرکت نفت ایرانول
شرکت نفت پارس
شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نگین بهداشت آرین
شرکت نوا بهداشت ،پنبه ریز
شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی
شرکت کارخانجات چرخ خیاطی ایران ،کاچیران
شرکت کارخانجات شفاف شیمی پالست
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
شرکت کاالی پتروشیمی
شرکت کرمان تابلو
شرکت کشاورزی و باغسازی فجر ساری
شرکت کشت و صنعت اسفراین
شرکت کویر تایر
صنایع دریایی شهید تمجیدی
صندوق مهر امام رضا
گروه بهداشتی فیروز
گروه صنایع فضایی صا ایران
گروه ماشین سازی تبریز
گروه مشاوران سرآمد کسب و کار
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی استان خراسان
مدیریت شعب بانک مسکن خراسان رضوی
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