بسمه تعالی
فرم ثبت نام چهارمین دوره جامع و تخصصی بازاریابی دیجیتال

مشخصات فردی و سازمانی:
نام شرکت ..............................................نام رابط ثبت نام  .........................................تلفن رابط ثبت نام  .......................................فکس......................
پست الکترونیک .................................................آدرس پستی فرد /شرکت  /سازمان ........................................................................................................
تلفن همراه

نام و نام خانوادگی شرکت کننده

کد ملی

نوع ثبت نام

ایمیل

هزینه سرمایه گذاری:









ثبت نام زودهنگام

ثبت نام عادی

ثبت نام دیر هنگام

(تا  13خرداد)

(  13خرداد تا  1تیر)

( 1الی  6تیر)

 775,000تومان

 875,000تومان

 975.000تومان

شرکت در کل دوره جامع
بسته آموزشی دوره
جزوه سمینار دیجیتال
مارکتینگ ،مدیریت کاربردها و
ابزارها
گواهینامه شرکت در دوره
پذیرایی نهار و میان وعده
عضویت در سامانه پایش فضای
مجازی به ارزش  500هزار
تومان









شرکت در کل دوره جامع
بسته آموزشی دوره
جزوه سمینار دیجیتال
مارکتینگ ،مدیریت کاربردها
و ابزارها
گواهینامه شرکت در دوره
پذیرایی نهار و میان وعده
عضویت در سامانه پایش
فضای مجازی به ارزش 500
هزار تومان









شرکت در کل دوره جامع
بسته آموزشی دوره
جزوه سمینار دیجیتال
مارکتینگ ،مدیریت کاربردها و
ابزارها
گواهینامه شرکت در دوره
پذیرایی نهار و میان وعده
عضویت در سامانه پایش فضای
مجازی به ارزش  500هزار تومان

پکیج طالیی
 200.000تومان







گواهینامه بین المللی  ANCCPایتالیا
فیلم سمینار دیجیتال مارکتینگ،
مدیریت کاربردها و ابزارها  -اسفند 96
اسالید های سمینار دیجیتال
مارکتینگ ،مدیریت کاربردها و ابزارها
 اسفند 96نکته :این پکیج به بلیط های خریداری
شده اضافه می شود و اختیاری است.

نحوه و شرایط ثبت نام:
 .1تکمیل فرم ثبت نام و ارسال فرم ثبت نام و تصویر فیش واریزی به دبیرخانه ( – )89786148شماره پیگیری 66521537

 تبصره :تکمیل فرم ثبت نام و یا ارسال نامه از سوی سازمان ها و افراد به منزله ثبت نام قطعی می باشد.
 .2واریز وجه به شماره حساب 8370036119نزد بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف (کد شعبه  )67512به نام موسسه آرمان
ناب مدیریت به شماره شبای IR28-0120-0100-0000-8370-0361-19
 .3واریز وجه به شماره حساب  225652877نزد بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف (کد شعبه  )67512به نام سید مهدی
ابطحی یا به شماره شبای  IR09-0120-0000-0000-0225-6528-77یا شماره کارت 6104337741654782
تخفیفات و افزایش قیمت:
 .1ثبت نام گروهی بیش از  3نفر مشمول  %10تخفیف گروهی خواهد بود.
 5 .2روز مانده به دوره ،کلیه تخفیف ها حذف می شود و در صورت واریز وجه پس از برگزاری %15 ،به قیمت ها اضافه می گردد.

