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 مشاوره دریافتتعرفه الف( 
 

 

متمرکز ساخته است.  (CRM) مشتریان مدیریت ارتباط باو  یابیبازارهای فروش، مشاوره خود را در حوزهطالعاتی و مهای فعالیت نوید مالیی زمینه

 نمایند:ریزی بر اساس اطالعات زیر برنامه، دریافت خدمات برایتوانند میمتقاضیان 

 

 مشاوره ساعتی (1-الف

سطح از مشاوره،  ایندر گردد. شود و زمان نظارت و همراهی مشاور کامال با ضرورت و نیاز متقاضی تعیین میدر این قالب، مشاوره محدودتر می

و متوسط  کوچک هایشرکت وکارها واین شیوه معموالً برای کسب. وجود دارد ، کمترشناخت مساله و تحلیل عمیق در برخورد با مسائلفرصت 

 .شودمی توصیه سازماندر مقطعی و مسائل  موردی مشکالتدر مواجهه با 
 

  است. دقیقه 60مشاوره،  ساعت هرمنظور از 

  شود.منظور میساعت  4، حداقل شهرستانهر جلسه مشاوره در برای ساعت و  2هر جلسه مشاوره در تهران، حداقل برای 

 

 روزانهمشاوره  (2-الف

مشاور  ،. در این شیوهواهد داشتخر شرکت مشتری حضور در دفت مشخص روزیک مشاور در با هماهنگی از قبل،  دریافت خدمات،از سطح  در این

این شیوه . وین استتدبهتری در یک موضوع قابل  ریزیبرنامهنسبت به حالت قبل، فرصت بیشتری برای پرداختن به موضوع مشاوره را داشته و 

 .نتیجه بخش است بیشترها کارکسب و اندازیراه یمرحلهدر 
 

  است. ساعت 6، یک روز کاریمنظور از 

 

 ماهانهمشاوره  (3-الف

مشاور  ،. در این شیوهیابدمی( در دفتر شرکت مشتری حضور یک جلسه در هر هفته معموالمشخصی از ماه ) هایزمانمشاور در  ،حالت در این

 مشاوره های مرتبط،برنامهدر زمینه اجرای  مجموعهبه مدیران آن را بر عهده دارد و  ریزیاجرای درست برنامه نظارت برو ه کنندنقش توصیه 

 .مناسب و نتیجه بخش استکسب وکارها ای بسیاری از های توسعهبرنامه ، در دنبال کردنرفع مشکالت برعالوه این شیوه د. دهمی
 

  ه را شامل می شود.ساعت 4 جلسه 4 هفتگی است و حداقل مشاوره ماهانه، جلسات منظممنظور از 

 

همکارینوع  ردیف  مبلغ کل مبلغ هر ساعت هماهنگی برای جلسات مدت زمان حضور 

ساعت 2حداقل  مشاوره ساعتی 1 روز قبل، بر اساس وقت آزاد 10-7  تومان 000/500/1   بر اساس تعداد ساعت 

روزانهمشاوره  2 ساعت در روز 6  روز قبل، بر اساس وقت آزاد 10-7  تومان 000/250/1  تومان 000/500/7   

ساعته در ماه 4جلسه  4 مشاوره ماهانه 3 تومان 000/000/1 یک بار در یک ماه یا یک فصل  تومان 000/000/16   

 

 بر در بیرون از تهران، (اقامت وغذا  ،وآمدرفتتامین  شططامل)ی سططاعتی و روزانه هردو سطططح مشططاورهانجام در  جانبی هایهزینه کلیه *

 .باشدمی مشاوره متقاضی سازمانشرکت/ی عهده
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 سخنرانی و تدریستعرفه ( ب

 
 

، تبلیغات، روانشناسی بازاریابیمدیریت بازاریابی و فروش،  هایحوزهدر داخل و بیرون از ایران شامل نوید مالیی موضوعات سخنرانی و تدریس 

  است. بوده( CRM)و مدیریت ارتباط با مشتریان  کنندهرفتار مصرفنورومارکتینگ، 

 گردد.تعیین می ،ضمن مذاکره با برگزارکننده ،های مورد بحث در سخنرانیحوزهزئیات ج

 

 ایران( در) ، سمینار و کنفرانسبه عنوان سخنران کلیدی همایش سخنرانی تعرفه (1-ب

  ریال 30‚000‚000             :(پرسش و پاسخ )شامل زمان سخنرانی ارائهدقیقه  30دقیقه تا  10تعرفه  

  ریال 50‚000‚000   (:پرسش و پاسخ )شامل زمان سخنرانی دقیقه ارائه 90دقیقه تا  30بیش از تعرفه 

 

 آموزشیو مراکز تدریس در موسسات تعرفه  (2-ب

  ریال 5‚000‚000        : آموزشی کالس/کارگاهدقیقه  60تعرفه 

 است. هساعت 2 ی، یک جلسهآموزشی کالس/کارگاهبرای تشکیل  تعریف شده زمان حداقل 

 

 سازمانی درون های آموزشیتدریس در کارگاهتعرفه ( 3-ب

  ریال 10‚000‚000         آموزشی: کالس/کارگاهدقیقه  60تعرفه 

 ساعته است. 3 ی، یک جلسهآموزشی کالس/کارگاهبرای تشکیل  زمان تعریف شده حداقل 

 

*
 سازمانرکت/ی شعهده بر در بیرون از تهران، (اقامت وآمد، غذا وتامین رفت شامل)برای انجام سخنرانی یا تدریس  جانبی هایهزینه کلیه 

 .باشدمیسخنرانی یا تدریس  متقاضی
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