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ایران کنفرانس

  

کنفرانس ضیافت ایده وسرمایه برگزار خواهد شد

  

گردهمایی در راستای استفاده درست سرمایه برای ایده مناسب

  

پرداختن به ایده استراتژیک مناسب تر از پرداختن به برنامه استراتژیک است.

  

با توجه به فضای رقابتی در کسب وکار در کشور و رویکرد های متفاوت در ارتقا سطح درامد ،اشتغال زایی،شرکت نوایده
اندیشان از تمامی صنعتگران ،متقاضیان کار،دانشجویان ،کارافرینان و ایده پردازان و سرمایه داران دعوت به عمل می

اورد.

  

دراین گردهمایی قراراست موضوعات درمورد نحوه سرمایه گذاری،راه های سرمایه گذاری و اشنایی با فضای تجهیزات
پزشکی بررسی شود و ایده پردازان و سرمایه گذاران با یکدیگر دریک محفل حضور داشته باشند

  

این همایش برگزار می شودباحضور：

  

جناب اقای مهندس محمدجعفرحسینی شیرازی:

  

کارافرین برتر حوزه سلامت کشور ، منتخب چهره ماندگار بهداشت و درمان ایران

  

اسکویی: سرکارخانم مهندس هادی

  

مشاور طرح های سرمایه گذاری در امور بانوان منتخب مجلس شورای اسلامی به عنوان بانوی نمونه سال 92 ،مدیریت امور
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نمایشگاهی ،کارشناسی و بررسی طرح های سرمایه گذاری در بخش تجهیزات پزشکی

  

：جناب اقای مهندس برهان قطبی

  

مشاوره برای کسب استانداردها و مجوز های موردنیاز برای تولیدکنندگان برتر و تدریس در دانشگاه های کشور ،مدرس
،مشاور و ممیز سیستم های مدیریتی دارای بیش از 18سال سابقه اموزش متدتکنیکال فایل و پیاده سازی بیش از 200سیستم

مدیریتی در شرکت ها و سازمان ها ،سابقه همکاری با شرکت های SGS،Dnv،tuv،درامور ممیزی ،CEمارکتینگ

  

：جناب اقای مهندس آرمین سپیده دم

  

مشاور کسب وکار در زمینه صنعتی و بازرگانی ،مدیر فروش شرکت EC2،تکنولوژی در زمینه صنایع روشنایی در پرت
استرالیا،مدیر منطقه خاورمیانه موسسه مشاورIIK الماندوسلدورف المان،مدرس سازمان هایی از قبیل سایپا مدیران خودرو

،پتروشیمی امیرکبیر،مشاورشرکت التون رای،ارم سرت،عضوانجمن فروشندگان حرفه ای امریکا،عضوانجمن نوابق فروش در
امریکا ،عضو مهندسین فروش المان

  

：جناب اقای مهندس احسان الهی

  

سابقه سالها تجربه ومدیریت کاربردی در تجارت خارجی و ابتکار و خلاقیت در ایجاد راه حل های نواورانه تجاری،مطالعه
بازارهای جهانی خرید و فروش تجهیزات پزشکی

  

جهت هماهنگی تماس و حضور با تلفن های زیرتماس حاصل فرمایید

  

09125150502 - 02165611247 - 02165612448

  

www.medniamsh.com
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