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 مرکز توسعه کسب و کار فناوری پارک فناوری پردیس

  کند:برگزار میهندسی رسانا و مرکز متخصصین ایران و چین هنر مشرکت با همکاری  

 

 

  انتقال تجربه نشست یکروزه

 تجارت با چین
 

 موضوعات نشست

 

 راهبرد تجاری

 تجارت جهانی کشور چین؛رویکرد نوین یک کمربند یک راه، تئوری  .1

 ی چندگانه به بخش خصوصی در ایران.هاجایگاه استراتژیک ایران ، ارائه راه حل .2

 فرهنگ تجاری

 های تجاری؛فرهنگ تجاری چین، جاذبه .3

 های چینی؛فرهنگ و آداب مذاکره با شرکت .4

 ی در بازار چین.هایی جهت بازارسازی و بازاریابی کاالی ایراناهمیت بازار چین در صنایع نو، توصیه .5

 های چینیشرکت

 های چینی؛یافتن شریک تجاری در چین، هویت و اعتبارسنجی شرکت .6

 جستجو و خرید محصوالت در چین، قواعد جستجوی اینترنتی محصوالت؛ .7

 های تجاری در چین.یی با نمایشگاهآشنا .8

 واردات و صادرات

 تجارت ایران و چین ، پروسه واردات و صادرات؛ .9

 های حمل کاال و انتقال پول؛و واردات به ایران، روشفرآیند خرید  .10

 های چینی.ن، نکات کاربردی در مورد تجارت با شرکتاصادرات از ایر .11

                                                                                                

 پرسش و پاسخ 

 

 
 

 

 11/08/1397تاریخ:    4/97کد اطالعیه آموزشی:
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 :هامدرس

 خانم دکتر آزاده باقری

 ؛رییس دفتر متخصصین ایران و چین 

 )؛مدیرعامل شرکت پاسفیک)چین 

  ؛دانشگاه پکن و دانشگاه هوازونگزبان و ادبیات  چینی و مدیریت آموزشی از دانش آموخته 

 ؛اصفهان و امام خمینی)ره(های مدرس زبان و ادبیات چینی در دانشگاه 

 منتخب تاریخ ادبیات چینی و..های طب سنتی چینیتئوریهای مسافرت به چین، نویسنده و مترجم کتاب ، . 
 

 مهندس امیر اکبریقای آجناب 

 ؛کارشناس خرید خارجی 

 ؛بنیانهای دانششرکت  مشاور بازرگانی خارجی 

 مدیر بازرگانی شرکت هنر مهندسی رسانا. 
 

  تاریخ برگزاری: 

 16:30الی  8:30ساعت  – 1397ماه آذر 18 شنبهکی روز
 

   مکان:
 (5طبقه ) برج فناوریپارک فناوری پردیس، 

 

 هزینه: 

 نامه حمایتی(:های عضو پارک فناوری پردیس)طبق آیینشرکت 

 ریال   000/320مرکز رشد فناوری نخبگان                                                      

 ریال   000/750اراضی و استیجاری                                                                 

 :سایر متقاضیان 

 ریال  000/450/1متقاضی آزاد:                                                                      

 ریال  000/200/1ها و مراکز رشد         اعضا و پرسنل سایر پارک                   
 

 نام و پرداخت:نحوه ثبت

 نام این رویداد آموزشی در سایت توانند با مراجعه به صفحه ثبتمتقاضیان میEventbox های و از  طریق لینک

 نام نمایند:ذیل ثبت

OgRWg/n.irwww.yo 

trade-www.eventbox.ir/china 

   

 و  021-76251429با شماره تلفن؛  18:00الی 9:00ت اطالعات بیشتر، از ساعت توانند جهت دریافمتقاضیان می

 تماس حاصل نمایند. 09219564547

   

https://www.eventbox.ir/china-trade

	17332
	پیوست مشخصات نشست انتقال تجر



