« به نام خداوند دانش و مهربانی »

 نگاهی نو و حرفه ای به بازاریابی ،فروش و ارتباطات تلفنی

« رزومه علی

www.telebazaryabi.com

محمدی »

نعرفی :

علی محمدی

در رشتٌ ندیریت صنعتی در سال  4831تحصیل نهَدى ٍ يهچنین دانشآنَختٌ ندیریت تَسعٌ

کسبٍکار ٍ کارآفرینی است؛
ایشان از سال  4834تجربٌ درزنینٌ تَلید (از سال  1333طرح تَلید پت ،آبنعدنی ٍ دٍغ _ سال  1342طرح تَلید
فیلتريای  P.Pتصفیٌ آبيای خانگی )ٍ ،اردات ( از بًهن سال ٍ 1340اردات قطعات یدکی دستگاىيای تصفیٌ آب
خانگی از کشَريای تایَان ٍ چین) ٍ صادرات کاال ٍ راىانداز ی کسبٍکاريای نتعدد ٍ نتفاٍت در کشَر دارد.
ساليا فعالیت ٍ تحصیل در نقَلٌ فرٍش حاصل از ارتباطات بین فردی ٍ گرٍيی ،اٍ را نتَجٌ اختالالت فرينگی در
بسیاری از بین فردی در اجتهاع نهَد؛
درنتیجٌ نظریٌ ٍ ندل آنَزشی ٍی بر پایٌ سادىساز ی ارتباطات ،لبخند ٍ برٍنگرایی در ارتباط بین فردی تَسط ایشان
ٍ گرٍى يهرايش در حال تدریس ٍ ترٍیج است.
عالقٌ اٍ بٌ انتقال تجربٌ ساليا کسبٍکار ٍ تجارت در داخل ٍ خارج از نرزيای کشَرٍ ،ی را بٌ حیطٌ تدریس ٍ
نعلهی ٍارد کرد؛
_در ساليای تحریو ٍ رکَد ٍ يهچنین نشکالت بسیار پیچیدىای کٌ گریبان بسیاری از کسبٍکاريای کَچک ٍ نتَسط
را گرفتٌ بَد ،با تَجٌ بٌ دانشی کٌ از ساليا تجربٌ کردن شکست ٍ نَفقیتيایش حاصلشدى بَد ،تصهیو گرفت کٌ
در خرٍج از رکَد ٍ نَفقیت کسبٍکاريای داخلی ،سًهی اگرچٌ کَچک داشتٌ باشد؛
درنتیجٌ دٍرى درزنینٌ طراحی ندليای کسبٍکار ( ٍ ، )Business modelنقشٌ راى کسبٍکار
( )Business Planتَانست رٍند سانانهند (سیستهاتیک) ٍ سازنانیافتٌای را در بًینٌساز ی ٍ علهی نهَدن نسیر
رشد ٍ پیشرفت بسیاری از سازنانيا نًادینٌ کند.
ایشان ازآنجاکٌ ساليا در حَزى فرٍش فعالیت نهَدى ،ندليای جدیدی را در ندیریت فرٍش ٍ فرٍشندگی تدریس ٍ
ترٍیج نینهاید.

سابقٌ نَیسندگی :


کتاب اٍل ٍی « حاجی بازاری ،انپراتَر دیرٍز ،ایستادى در سایٌ ،انرٍز » است؛ علی نحهدی در این کتاب
تجربی_تحلیلی ،ندل کسب کار بازاریان سنتی ایران را بررسی نهَدى ٍ رفتاريای يدفهند ٍ تَسعٌ نند این
قشر قدرتهند از کسبٍکار را با طرح داستانيایی از نَفقیتيا ٍ شکستيای آنًا شرح دادى است.

 علی نحهدی؛

نَیسندى ،نحقق ،ندرس ٍ نشاٍر در حَزى

info@telebazaryabi.com

ارزیاب عهلکرد ٍ دانش کارکنان نراکز تهاس ٍ فرٍش تلفنی

0412 043 6564

بازاریابی ،فرٍش ٍ ارتباطات تلفنی نَثر
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دٍنین اثر تألیفی علی نحهدی ،کتاب جانع « بازاریابی ،فرٍش ٍ نذاکرات تلفنی » است کٌ نگايی عهلیاتی ٍ



حرفٌایتر بٌ شیَىيای آغاز ارتباطات تلفنی ٍ فعالیتيای خدناتی ٍ فرٍشندگی تلفنی دارد؛ اٍ در این کتاب
طبق اصَل ندیریتی ،ندیریت بازاریابی ٍ فرٍش تلفنی را چیدنان دادى ٍ برای آن شرح ٍظایف خاصی
تعریف نهَدى کٌ تاکنَن در يیچ کتاب یا نقالٌای اینگَنٌ بٌ نًارتيای فرٍش تلفنی پرداختٌ نشدى است( .
نسخٌ چاپی این کتاب ننتشرنشدى)



ير بازاریاب تلفنی باید قدرت ندیریت یک نرکز تهاس ( )Call Centerرا داشتٌ باشد ،بٌ این نعنا کٌ برای تیو
تهاس تلفنی خَد برنانٌ کاری ٍ دستَرالعهل طراحی نهاید ٍ عَانل انگیزانندى را در کارکنان تحت ندیریتش
شعلٌٍر نهاید ،نٌ اینکٌ خَد را چرخدندىيای یک سازنان فرٍش تلفنی یا ربات_ننشی تلفن بداند( .قسهتی از
کتاب جانع بازاریابی ،فرٍش ٍ نذاکرات تلفنی نَشتٌ علی نحهدی _ فصل دٍم ،يدفگذاری در فرٍش تلفنی)

سابقٌ تدریس ٍ نربیگری :
ندرس دٍرىيای تخصصی در حَزىيای :


بازاریابی ،فرٍش ٍ ارتباطات تلفنی نؤثر



طراحی ندليای کسبٍکار ٍ بَم طراحی () Business Model ( )Canvas



طراحی نقشٌ راى کسبٍکار ( ) Business Plan



طراحی برنانٌ جانع بازاریابی ؛ طراحی ،نَشتن ٍ اجرای برنانٌ بازاریابی ( ) Marketing Plan



باشگاى نشتریان؛ ایجاد ،چرایی ٍ رايکاريای تَسعٌ آن.



ایشان از تیرناى  1346کلیٌ انَر نربَط بٌ تدریس در رشتٌيای دیگر را تعطیل نهَدى ٍ بٌصَرت کانالا تخصصی،
"بازاریابی ،فرٍش ٍ ارتباطات تلفنی" تدریس نینهاید.

ٍی در جًت ایجاد اشتغال ٍ کهک بٌ حقَق ٍ جایگاى بازاریابان تلفنی" ،باشگاى بازاریابان تلفنی" را در نردادناى 4831
تأسیس نهَد ٍ تَانستٌ با انضاء قرارداد ٍ تفايونانٌ با نؤسسات دٍلتی ٍ خصَصی ٍ تشکیل کارگرٍىيای نختلف،
دغدغٌ اشتغال بازاریابان ٍ فرٍشندگان تلفنی را نرتفع نهَدى ٍ در آنَزش ٍ تأنین نیرٍيای بازاریابی ٍ فرٍش تلفنی
نتخصص برای سازنانيا اقدانات بسیاری را انجام نهَدىاند.

علی محمدی


بنیانگذار ٍبسایت  www.telebazaryabi.comتنًا ٍبسایت تخصصی بازاریابی ،فرٍش ٍ ارتباطات
تلفنی در سراسر کشَر است.



نؤسس « باشگاى بازاریابان تلفنی »



يهچنین بٌعنَان ندیر ٍ نشاٍر بازاریابی ٍ فرٍش ٍ ندیر ارشد تَسعٌ کسبٍکار با سازنانيای نتعددی
يهکاری نینهاید.

 علی نحهدی؛

نَیسندى ،نحقق ،ندرس ٍ نشاٍر در حَزى

info@telebazaryabi.com
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0412 043 6564

بازاریابی ،فرٍش ٍ ارتباطات تلفنی نَثر






« به نام خداوند دانش و مهربانی »

 نگاهی نو و حرفه ای به بازاریابی ،فروش و ارتباطات تلفنی


www.telebazaryabi.com

برگزارکنندى ٍ ندرس دٍرىيای سفارشیشدى (ٍ ،)Customizeیژى سازنانيا ٍ نؤسسات نختلف خصَصی ٍ
دٍلتی در قالب کارگاىيای بازاریابی ،فرٍش ٍ نذاکرات تلفنی؛



تدٍین کنندى جدیدترین دٍرى ٍیژى "سازنانيای خدنت رسان" دٍلتی کٌ يیچ نحصَلی برای فرٍش ندارند ٍ
کار اینگَنٌ نراکز تهاس ،پاسخ بٌ شکایات ،پرسشيا ٍ ابًانات نخاطبین ،با نام « ينر خدنترسانی ٍ
پاسخگَیی بٌ نیاز نخاطبین در نراکز تهاس » است.



نشاٍر تأسیس ،تجًیز ،تَسعٌ ٍ بًینٌساز ی نراکز تهاس ( ٍ )Call Center _ Contact Centerنراکز فرٍش
( )Sale Center؛ ٍ طراحی ٍ نعرفی ابزاريای نَین در راىانداز ی نراکز تهاس تلفنی



ٍ يهچنین برگزاری پیَستٌ دٍرىيای بازاریابی ،فرٍش ٍ نذاکرات تلفنی يفتگی در سٌ سطح عهَنی ٍ
پیشرفتٌ  2 ٍ 4؛



برگزاری کارگاىيای رایگان سٌساعتٌ در رٍزيای دٍشنبٌ دٍم يرناى از نًرناى سال .4831



برگزاری يهایشيا ٍ سهیناريای نختلف در سالنيای نؤسسات ،سازنانيا ٍ دانشگاىيای نطرح کشَر
درزنینٌ "بازاریابی ،فرٍش ٍ ارتباطات تلفنی نؤثر"



ندرس ٍ نربی دٍرى يای نربیگری ٍ استادی بازاریابی ،فرٍش ٍ نذاکرات تلفنی در سطح پیشرفتٌ.

« در دنیای انرٍز ،يیچچیز ی ذاتی ٍ نادر زادی نیست ٍ يهٌچیز اکتسابی ست ،برای رسیدن بٌ نَفقیت در

کسبٍکار ٍزندگی با کسب دانش ٍ تالش نیتَان بٌ يهٌی خَاستٌيا رسید »

ارادتمند شما
علی محمدی

 علی نحهدی؛

نَیسندى ،نحقق ،ندرس ٍ نشاٍر در حَزى

info@telebazaryabi.com
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