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این دوره در جهت توانمندسازی شما از طریق برنامه های مدرن و پیشرفته، مهارت ها و استراتژی های 
الزم برای ایجاد مزیت های کسب وکار بی نظیر به ویژه در دوران متغیر و بحرانی اقتصادی کنونی طراحی 
شده است. در این همایش 2 روزه متخصصان کسب وکار و کارآفرینان پیشرو، چگونگی مدل سازی و 
به کارگیری بهترین روش های فروش و استراتژی های بازاریابی کسب و کارهای موفق جهان را به شما 
آموزش خواهند داد. با حضور در این دوره به چگونگی به کارگیری این استراتژی ها در کسب وکار خود 

پی ببرید.

کسب وکار
چگونه انرژی و زمان خود را در جهت افزایش عملکرد بهینه مدیریت کنید ■
چگونه از اهرم شبکه های دیجیتال رایگان به منظور دستیابی به نتایج فوق العاده استفاده کنید ■
چگونه استراتژی ها، منابع و روش های اجرایی را در جهت گسترش کسب و کار خود هم راستا کنید ■

ثروت و روش زندگی
شناسایی، طراحی و کسب درآمد از عالیق شخصی ■
تبدیل »پول نمی تواند شما را خوشحال کند« به »پول پدیدآورنده فرصت است« ■
دستیابی به عدم نگرانی درباره موارد مالی ■

کارایی و عملکرد بهینه
چگونه چالش های مربوط به تغییرات مالی و اقتصادی را در کسب وکار خود مورد بررسی قرار دهید ■
چگونه اصول اثبات شده کسب وکار جهانی را با خالقیت و نوآوری در کسب وکار خود بسط دهید ■
ایجاد ارتباط، افزایش درگیر کردن و کسب موفقیت و تکامل ارتباطی با مشتری ■

راهبری و تأثیرگذاری
چگونه چشم انداز خود را به عنوان کلیدی برای تأثیرگذاری بر تیم خود به کار گیرید ■
استراتژی های جهشی جهت تبدیل موانع و شکست ها به فرصت ■
چگونگی ایجاد محیط کاری که در آن منافع فردی به اهداف مشترک سوق پیدا کنند ■

WHAT WE LEARN
آنچه در این دوره خواهیم آموخت

EVENT DETAILS
جزئیات رویداد



معروف ترین سخنران و متخصص در زمینه بازاریابی اینترنتی و شبکه های  ■
اجتماعی

کارآفرین موفق سریالی و مربی شخصی سازی برند ■
نویسنده و مؤلف 5 کتاب از پرفروش ترین کتاب های سال در حوزه کارآفرینی و  ■

موفقیت از نظر روزنامه نیویورک تایمز
یکی از 40 نام در لیست »40 فرد ثروتمند زیر 40 سال« در جهان ■
یکی از معروف ترین شخصیت های اینترنتی و متخصصین در شبکه های  ■

اجتماعی با بیش از 12 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام، یوتیوب، فیس بوک، 
توییتر، لینکدین، اسنپ چت، اسپاتیفای

بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات رسانه ای و ارتباطات مدرن  ■
»وینرایکس« و مدیرعامل آژانس تبلیغاتی فعال »وینرمدیا« با بیش از 100 

مشتری از کمپانی های بزرگ دنیا در 4 شعبه خود
سرمایه گذار زنجیره ای با سرمایه گذاری های اولیه در شرکت هایی مثل فیس بوک،  ■

توییتر، تامبلر، ونمو و اوبر

GARY VEE
گری وی

مربی و متخصص شماره 1 فروش و کسب وکار در جهان ■
یکی از معروف ترین سخنرانان بین المللی درزمینٔه رهبری، سرمایه گذاری،  ■

کارآفرینی و شبکه های اجتماعی و مباحث مالی
نویسنده 5 کتاب معروف کسب وکار از جمله »قانون 10 برابر« و »اگر اول نباشی،  ■

آخر هستی«
مؤسس و بنیان گذار 5 شرکت خصوصی خود با درآمد یک صد میلیون دالر در  ■

سال و همچنین سهامدار عمده دارایی خانوادگی به ارزش یک میلیارد دالر
صاحب شرکت های: تکنولوژی های آموزشی کاردون، گروه کاردون، تلویزیون  ■

گرنت کاردون و امالک کاردون
تدوینگر برنامه های آموزشی فروش برای کمپانی های بزرگ دنیا از جمله گوگل و  ■

شرکت بیمه افلک
■  CNBC، Fox Business، گزارشگر و مفسر شبکه های خبری و اقتصادی همچون

MSNBC و Fox News

GRANT CARDONE
گرنت کاردون

عناوین سخنرانی گرنت:
چگونه زندگی، درآمد و کسب وکار خود را 10  ■

برابر کنید
افزایش تأثیرگذاری فروش از طریق  ■

تکنیک های پویای کنونی
چگونگی بهینه سازی نگرش و انگیزه خود در  ■

کسب وکار و زندگی فردی
چگونه موفقیت را تنها انتخاب، مسئولیت و  ■

تعهد خود کنید.

عناوین سخنرانی گری:
چگونه از طریق پلتفرم های مدرن و پیشرفته  ■

ارتباطات مؤثر برقرار کنید
چگونه از مزیت های »اقتصاد سپاسگزاری« بهره  ■

ببرید
چگونه از رسانه های جدید برای برند  ■

شخصی سازی استفاده کنید
چگونه عالیق شخصی خود را کشف کنید و از  ■

آن کسب درآمد کنید
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