هش
از:موسسه آموزشی و ژپو ی ااتق بازرگانی صناعی ،معادن و کشاورزی اریان

مح
هب  :اعضای ترم اتحادهی تولیدکنندگان و صاردکنندگان مبلمان اریان

ت ریخ 97/07/14 :
شم ره /5002 :ب97/
پنوت  :دسرد

موضوع :کنفرانس ملی مدرییت بازاریابی و خلق ربند

با سالم و احترام

یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت ،ارزش ویژه برند آن مجموعه است .نام هاای تجااری یاوی عابوه بار ایجااد مزیات ریااب،ی،
نقدینگی سازمان را افزایش و جریان نقدینگی را تسریع نموده ،امکان افزایش ییمات ،ساوددهی و وفااداری بایش تار منا،ریان را فاراه
می آورند.
از الزامات ایجاد برند یوی ،شناخت هر یک از عوامل ایجادکننده ارزش ویژه برند است که یکی از عوامل تاثیرگذار بر ارزش برند ،آمیخ،ه با
بازاریابی می باشد؛ لیکن راهبردهای شبکه توزیع ،اس،راتژی های ارتباطی ،راهبرهای ییمت گذاری و سایر فعالیت های بازاریابی می تواند
باعث تضعیف یا تقویت برند شوند.
ایجاد برند و بازاریابی آن راهکارهای کلیدی بازاریابی هدفمند هس،ند ،زیرا یک برند نیرومند می تواند برای مالکش مزیات ریااب،ی ایجااد
نماید .هنگامی که عرضه و تقاضا در بازار ییمت پیننهادی را تعریف می کنند ،فرآیند بازاریابی می تواند اهرمی برای افزایش تقاضا باشاد،
اهرمی که شاید ب،واند سودآوری تجاری بلند مدت و نیز کوتاه مدت را افزایش دهد.
با توجه به پ،انسیل باالی تولیدکنندگان ملی و ظرفیت عظ ی بازارهای داخل کنور یکی از چالش ها از دیدگاه م،خصصان و پژوهنگران،
مربوط به مسائل بازاریابی و برند می باشد که الگویی بهینه در این زمینه تعریاف نناده اسات .در همین رستی موسسه آمموشیهوآ آ
پژ هشوآاتاقآباشرگانوآصنایع،آمعادنآ آکشا رشیآایران با توجه به برگزاری کنفرانس ملی برند پایدار در سال  95با هدف بررسی
مدیریت و پایداری یک برند ،درصدد است کنفرانس ملی مدیریت بازاریابی و خلق برند را با هدف ارزش ویژه برندد ،مبتندی بدر
مشتری و بازاریابی را با حضور اساتید و م،خصصان این حوزه در تاریخ  21آذر ماه  ،1397در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار نماید.
لذس بدینوتنله حضور ش یس ه جن بع لی رس در جمع منهم ن ن مرستم گرسمی مندسریم؛ خوسهشیمند ستی بیه منویور سجیرسی تن تی هی ی
کنفرسنس دت ورست مق ضی رس جه دری ف سطالع ت و مس ندست الزم برسی شرک در سی کنفرسنس ص در فرم یند.
محورهاي اصلي و تخصصي كنفرانس :

اساتید و سخنرانان كنفرانس:



استراتژیآهایآنوینآبرندآساشی



ارشیابوآعواملآموثرآبرآارششآبرندآ(مشتریآمداریآ آباشاریابو)آآآآآآآ



کمیسیونآتبلیغاتآ شارتآصنعت،آمعدنآ آتجارت؛آعضوآ

نقشآبرندآدرآباشاریابوآنوینآجهانو



کمیسیونآارششآگذاریآبرندآساشمانآاستاندارد)

نقشآبرندآدرآافزایشآ فاداریآمشتریان



نقشآبرندآدرآبحرانآهایآاقتصادی



مغاشآعصرآجدیدآبرند





دکترآیهریارآیفیعوآ(ریاستآاتاقآفکرآ آدبیرخان آ

دکترآمحمدآبلوریانآتهرانوآ(دکترایآD.Aآباشاریابوآ

اشدانشگاهآایندیانایآممریکا)



دکتر وحید خدری کیا

(مشا رآکمیسیونآباشرگانوآ

اتاقآباشرگانوآصنایع،آمعادنآ آکشا رشیآایران؛آمدرسآبینآ

تاریخ و مکان برگزاري:
•

روز چهارشنبه  21آذر ماه 1397

•

تهران  ،خیابان طالقانی  ،اتاق بازرگانی صنایع  ،معادن و کناورزی ایران

المللوآد رهآهایآفوقآتخصصوآمدیریتآ آبرندینگ)

با یاری خدا

ا
با یاری خد دبیر اجرایی

