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محتوای دوره آموزش جامع و کاربردی صادرات ،واردات و ترخیص کاال:
 منبع یابی جهت واردات و صادرات به همراه معرفی و نحوه کار با سایت های B2B
 خرید از سایت های  B2Cو نحوه پرداخت


اصول و فنون مذاکرات تجاری و خرید و فروش

 طراحی برنامه قدم به قدم صادرات
 نحوه استفاده از ابزارهای تبلیغاتی در کشورهای مختلف
 نحوه تهیه کاتالوگ جهت صادرات محصوالت
 نکات مهم در ثبت برند صادراتی و وارداتی
 به دست آوردن اطالعات در خصوص مشتریان بالقوه و بالفعل در بازر هدف
 شرکت و ارائه محصول در نمایشگاه های بین المللی با کمترین هزینه
 نحوه استفاده از تسهیالت صادرات
 صادرات به کشورهای همسایه
 اعتبارسنجی شرکت های خارجی به خصوص شرکت های چینی
 تخصیص ارز از سامانه نیما
 برندسازی یک محصول صادراتی
 ثبت و سفارش کاال جهت واردات
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 اعتبارسنجی صرافی ها
 آشنایی با اعتبارات اسنادی L/C
 کد تعرفه و کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1397
 شناخت انواع اسناد حمل و چگونگی تشخیص نسبی اسناد حمل جعلی
 آشنایی با مناطق آزاد تجاری
 شناخت کاالهایی که جهت واردات وصادرات نیاز به مجوزات خاص دارند ،به همراه معرفیی سیازمان هیای
ارائه دهنده مجوز واردات
 آشنایی با کنوانسیون های حمل و نقل بیین المللیی و نحیوه محاسیبه هزینیه حمیل و نقیل جهیت صیادرات ییا
واردات
 معرفی اینکوترمز  2010و تفاوت های آن با نسخه های قبلی
 روش های پرداخت و دریافت بین المللی
 گمرک و قانون امور گمرکی و آیین نامه های اجرایی
 فرآیند ترخیص کاالی صادراتی و وارداتی
 معرفی سامانه جامع امور گمرکی EPL
 منابع آزمون حق العملکاری

اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ،حدفاصل کوی سنگتراش ها و چهارراه محتشم کاشانی ،طبقه فوقانی آتلیه آفرینش ،پالک 789
تلفن 031-36251016:تلفکس031-36255139 :

همراه09120330557 :

تهران :ضلع شمال غربی پل گیشا ،ابتدای خیابان بلوچستان ،روبروی پل عابر پیاده ،جنب پژوهشکده مطالعات توسعه،
پالک17تلفن 02147624047 :همراه09120867069 :
یزد صفائیه خیابان تیمسار فالحی روبروی پارک آزادگان کوچه بهار پالک  .21همراه091304720457 :
www.tepbusiness.ir
info@tepbusiness.ir

آموزشگاه تجارت طالیی

شماره مجوز9352 :
تاریخ97/06/28 :

تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای
اساتید دوره:
 استاد سید محمد واعظی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع ،با ده سال سابقه حرفیه ای در
زمینه مشاوره و اجرای پروژه های صادرات ،واردات و ترخیص کاال
 استاد زینال زاده دارای  25سال سابقه در وزارت بازرگانی و مولف بیش از  100جلد کتاب در این حوزه
 استاد نجاتی زاده دارای  20سال سابقه کار در گمرک جمهوری اسالمی ایران و  3سال آموزش در این حوزه
رویکرد دوره کامال کاربردی و مبتنی بر تجربیات استاد همراه با مثال های واقعی و عملی میباشد.
زمان برگزاری و برنامه زمانبندی:
شروع دوره آموزشی :چهارشنبه مورخ  11مهرماه
طول دوره 36 :ساعت آموزشی
زمان برگزاری :هر چهارشنبه از ساعت  17الی 21:30
روش ثبت نام:
 ثبت نام از طریق سایت تجارت طالیی
 ثبت نام از طریق سایت ایوند
 ثبت نام از طریق تماس تلفنی با شماره  02147624047و یا 09120867069
 ثبت نام حضوری با مراجعه به دفتر آموزشگاه
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