Qëllimi i CEED është të rrisë nivelin e sipërmarrjes/menaxhimit nëpermjet rrjetit të njohjeve dhe
shkëmbimit të njohurive (informacionit). Programi i drejtohet themeluesve të rinj, pronarëve dhe
bashkëpronareve, menaxherëve dhe sipërmarrësve. CEED Albania ka nje sërë programesh nëpermjet
të tjerave: CEED CLUB, CEED Grow, CEED Marketing and Sales, CEED MAC (Market Access Center).

ALBANIA

CEED MARKETING & SALES

Ku konsiston programi?

Çfarë përfshin programi?
A. Seminare, shkëmbim përvojash, dhe
praktikat më të mira përgjatë
6 takimeve te perjavshem:
1. Marketing-u, Zhvillimi dhe Strategjia e
Produkteve/Shërbimeve
2. Sjellja konsumatore, Reklamimi dhe
Promovimi
3. Cfare është Branding dhe si mund ta
përdorim atë për të krijuar imazhin tonë
4. Shitjet Efektive, Procesi i shitjes dhe
Manaxhimi startegjik i shitjeve
5. Sjellja konsumatore dhe manaxhimi
i shitjeve të vështira
6. Negocimi me klientin dhe negocimi
i kontratës

B. Konsultime individuale
Konsultime individuale sipas nevojave
të kompanisë me lektoret dhe
folesit/të ftuarit

C. Anëtarësimi në CEED Club Albania
(Klubin e parë të Biznesit në Shqiperi)

CEED Marketing & Sales është një program ekskluziv i projektuar për
sipërmarrësit dhe menaxherët me potencial të lartë të cilët, përmes
përgjegjësive tjera, në kompanitë e tyre janë përgjegjës për marketing-un
dhe shitjen.
Pjesëmarrësit do të përfshihen në një program intensiv, interaktiv dhe
mbi të gjitha praktik të drejtuar nga konsulentë/ekspertë dhe të ftuar,
bazuar në shembuj dhe ushtrime praktike.
Programi konsiston edhe në përdorimin e metodologjisë së shkëmbimit
të përvojave midis pjesëmarrësve.
Përmes këtij programi, pjesëmarrësit do të perftojnë njohuri të dobishme,
mjete dhe metoda për të zbatuar në menyrë sa më efikase marketing-un
dhe shitjet në aktivitetet e tyre të përditshme.

Kush mund të marrë pjesë?
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marketingu ose shitjesh dhe që nuk kanë në plan të punësojnë një te tille
në 2-3 vitet e ardhshme
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interesuar të zhvillojnë më tej kapacitetin e tij në Marketing dhe Shitje

Aplikimi

Partnerët

Për informacion shtesë, kriteret e pjesemarrjes dhe regjistrimin,
ju lutem kontaktoni në:
Cel: +355682000814 / +355682021471
email: jshano@ceed-albania.org; dguga@ceed-albania.org

Programi do të zhvillohet gjatë periudhës Dhjetor 2013 - Janar 2014. Afati i fundit për regjistrim është data 30 Nëntor 2013.

