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برجمیالدتهران
دانشگاه سینرجی روسیه با همکاری واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی

برگزار می کند:

برای اولین بار در ایران

همایشبینالمللیسینرجی
)(3rd Synergy Global Forum

بوکار حرفه ای و فروش
همايش كارآفرينی ،کس 
تهران 1395
(حضوري و آنالين)

ارائهگواهینامه شرکتدرهمایشاز
طرف واحدالکترونیکیدانشگاهآزاد،
دانشگاهسینرجیوسخنرانان

باحضورسخنرانانبرجسته
بینالمللی

ارائه راهکارهای موفقیت
در کسب و کار و فروش
متناسب با اقتصاد جهانی

سخنرانان همایش

جفري گيتومر
 سخنران و نويسنده پر فروشترين كتابهاي فروش با  ٥عنوان در ليست پرفروشترينكتابهاي سايت آمازون
 بهترين سخنران و مدرس دنيا در حوزه فروش -مشاور شركتهاي بزرگ دنيا نظير  COCA-COLA، CATERPILLAR ، BMWو IBM

آلن پیز
 متخصص مشهور زبان بدن نویسنده استرالیایی معروف به «آقای زبان بدن» -نویسنده کتاب پرفروش « زبان بدن صریح»

گلب آرخانگلسکی
 متخصص مدیریت زمان ،نویسنده کتاب پرفروش «راندن زمان» موسس محبوبترین مدرسه مدیریت زمان در روسیه کارشناسارشد در حوزه مدیری تزمان ،عضو شورای کارشناسان دولت روسیه -برگزیده ب هعنوان «کارآفرین سال» توسط سازمان ارنست و یانگ

یحیی علوی
 دكتراي رفتار مصرفکننده مدير ارشد اجرائی دانشگاه سينرجي در ايران داراي عنوان «بهترين سخنران خاورميانه» از برايان تریسي -مشاور شرکتهای معتبر داخلی و خارجی

رادیسالو گانداپاس
 مشهورترین سخنران حوزه تجارت روسیهسرشناسترین متخصص «مدیریت و رهبری» در روسیه نویسنده  8کتاب و  13فیل منامه درباره رهبری ،مهارت سخنوری و مدیریت زندگی -ب رنده جایزه بی نالمللی کتاب «رانت» برای کتاب «کاریزما»

گرت جانسون
 مشاور بی نالمللی در حوزه بازاریابی مالک و عضو هیأترئیسه شرکت سوئیسی «بریناستورم» معروف به ارائهدهنده و ارتقادهنده رشد فروش شرکتها -متخصص بازاريابي ٣٦٠درجه

جان تسچل
 متخصص خدمات مشتری ،کارشناسارشد فروش و تجارت بیش از  40سال تج ربه موفق در پیادهسازی استراتژی خدمات در شرکتهای بی نالمللی دارنده عنوان «معلم خدمات مشتری» از مجله تایمز -مبدع سیستم کیفی تمحور و مشارکتی در بیش از  40کشور جهان

همایش بی نالمللی سینرجی
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مدیر و فعال در حوزه
کسب و کار بینالمللی

شرایط جدید پیشروی ایران و چشمانداز رشد اقتصادی بر اساس
پیشبینیهای داخلی و بینالمللی در سالهای آتی نشاندهنده ابتدای
راهی است که اقتصاد ایران با صالبت در آن قدم خواهد گذاشت .با شروع
این فصل جدید در توسعه اقتصادی الزم است تا ظرفیتهای عظیم بالقوه،
بالفعل شود.
امروزه ساختار اقتصادی دنیا منوط به توسعه پايدار بر پایه نوآوری،
خالقیت و استفاده از دانش استوار است و توسعه کارآفرینی در کشور
اصلیترین زمینه ساز آن خواهد بود .آشنایی با آخرین راهکار ها و فنون
بوکار موفق ،استفاده از تجربیات
علمی در حوزه کارآفرینی و کس 
سخنرانان کلیدی و ارتباط موثر با تجار و کارآفرینان موفق داخلي و
بینالمللی از اهداف اصلی این همایش خواهد بود .نتیجه شرکت در این
رويداد بینالمللی دستیابی به موفقیت و پیدا کردن یک طرز فکر جهانی
بوکار شما خواهد بود.
در رشد کس 

همایش کارآفرینی،
بوکار حرفهای و
کس 
فروش

synergyglobal.ir
info@synergyglobal.ir
instagram.com/synergytehran
telegram.me/synergytehran

دبیرخانه همایش :تهران ،خیابان پاسداران ،خیابان نیستان نهم ،نبش خیابان رام،
واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی
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