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 امیر بختایی

www.bakhtaei.ir  

 

 

 ي از سوابقمختصر

 و فنون مذاکره تبلیغاتمدرس و مشاور بازاریابی، فروش،  پژوهشگر، •
 ه توزیع و فروش سازمان مدیریت صنعتیررئیس ادا •
 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران •
 یابی ایرانعضو افتخاري انجمن تحقیقات بازار •
 مدیر علمی دوره مدیریت بازرگانی در سازمان مدیریت صنعتی •
 کتاب تخصصی و ده ها مقاله و مطلب علمی در نشریات تخصصی 3نویسنده و مترجم  •
   ارائه دهنده مقاالت و کارگاه هاي آموزشی متعدد در کنفرانسهاي ملی و بین المللی •
، ختلف رادیویی (رادیو تجارت، رادیو اقتصاد، رادیو جـوان برنامه هاي ممدیریت و کسب  و کار در کارشناس  •

 و ...) ، رادیو ورزشرادیو ایران
به انتخاب اداره کل تبلیغات و اطالع رسـانی وزارت ارشـاد    1390پژوهشگر برگزیده حوزه تبلیغات در سال  •

 اسالمی
و گفتگـو بـا مـدیران     بررسی چالشهاي کسب و کار( 1395در سال  مجري و کارشناس برنامه رادیویی پایش •

 )شرکتهاي برتر ایران در رادیو اقتصاد

 

 

 

 1398 تیرویرایش 

http://www.bakhtaei.ir/
http://www.bakhtaei.ir/
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 تحصیلیسوابق 

 )سازمان مدیریت صنعتی(فارغ التحصیل دوره عالی مشاوره مدیریت  •
 )واحد علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد (ریزي فرهنگی  کارشناس ارشد مدیریت و برنامه •
 )دانشگاه شهید بهشتی(کارشناس مدیریت بازرگانی  •
فرانسه بـا همکـاري دانشـگاه لیـون      ISEOR(موسسه  اجتماعی به مدیریت -نگرش اقتصادي آموخته دوره  دانش •

 فرانسه)
 )Unidoبین المللی (سازمان تربیت مدرسان مدیریت تکنولوژي دانش آموخته دوره  •
 ا)کاناد CAIT(سازمان مدیریت صنعتی با همکاري موسسه مدیریت استراتژیک پروژه دانش آموخته دوره  •
 )Pricing Solution بین المللی (موسسهقیمت گذاري در کالس جهانی دانش آموخته دوره  •
 )در بانکوك APO(سازمان بهره وري آسیا دانش آموخته دوره آموزشی جایزه کیفیت براي مروجین  •
 Frost and سـازمان مـدیریت صـنعتی بـا همکـاري شـرکت      (دانش آموخته دوره آموزشی مذاکرات بین المللـی   •

Sullivan( 
 و ... •

 

 و پژوهشی آموزشیسوابق 

 به انتخاب اداره کل تبلیغات و اطالع رسانی وزارت ارشاد اسالمی 1390پژوهشگر برگزیده حوزه تبلیغات در سال  •
و رادیـو جـوان از    ، رادیـو اقتصـاد  تجارتایران، رادیو برنامه هاي مختلف رادیو  مدیریت کسب وکار کارشناس بازاریابی و  •

 برنامه) 50بیش از ، برنامه نمودار و ... (برنامه شب آفتابی، برنامه رویشامه پژواك، برنامه رونق، برنامه کنکاش، جمله برن
 در سازمان مدیریت صنعتیعضو شوراي علمی دوره هاي کاربردي مدیریت  •
 عضو کمیته داوري سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی •
 برندهاي تند مصرف عضو کمیته علمی اولین کنفرانس •
 عضو کمیته علمی چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران •
 عضو کمیته علمی اولین همایش بازاریابی و برندسازي در صنعت دارو و سالمت •
 عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بازاریابی خدمات بانکی •
 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران  •
 هشهاي کاربردي در مدیریت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربیتیعضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی پژو •
 جشنواره ملی تبلیغات نخستین هیات داورانعضو  •
 عضو هیات داوران دومین جشنواره ملی تبلیغات •
 عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی تبلیغات •
 عضو کمیته صنعت دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی •
 )advercross.comبلیغات (مدیر وب سایت تخصصی چهارراه ت •
 مدیر علمی دوره کاربردي مدیریت بازرگانی در سازمان مدیریت صنعتی   •
 طراح و مدیر علمی دوره پرورش کارافرینان فردا در سازمان مدیریت صنعتی •
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 ،از جملـه سـازمان مـدیریت صـنعتی    هاي آموزشی مختلف از جمله دوره هاي زیر در مراکز مختلـف آمـوزش عـالی     تدریس دوره •
مرکـز رشـد و   دانشـگاه شـریف،   دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهـران،  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، موسسه آموزشهاي بازرگانی، 
موسسه آمـوزش عـالی آزاد   آلمان، موسسه آموزش عالی آزاد ماهان، -آکادمی توف ایران دانشگاه قم، کارآفرینی دانشگاه امیر کبیر،

 و ... آکادمی برند ایرانمرکز توسعه کسب و کار،  ،آموزشگاه بازارسازانر، بها

o دوره اصول و فنون مذاکره 

o  ارتباط موثر و تکنیکهاي متقاعدسازيدوره 

o دوره اصول بازاریابی و مدیریت بازار 

o ) دوره اصول طراحی و تدوین برنامه بازاریابیMarketing Plan( 
o مهندسی فروش و فروش حضوري دوره 

o يدوره مدیریت امور فروش و فروشندگی حرفه ا 
o ) دوره اصول و مبانی تدوین طرح کسب و کارBusiness Plan( 
o  قیمت گذاري و مدیریت بر قیمتدوره 

o دوره اصول و فنون تبلیغات تجاري 

o دوره مدیریت تبلیغات اینترنتی 

o ) دوره ارتباطات یکپارچه بازاریابیIMC( 
o ) دوره مدیریت ارتباط با مشتريCRM( 
o دوره فرصت یابی در بازار 

o برنداستراتژیک  دوره مدیریت 

o دوره مشتري مداري و استراتژیهاي وفادارسازي 

o ... و 
وزارت  از جملـه:  دولتی و خصوصی متعـدد سازمانهاي  درو آموزشی مشاوره اي  ،پژوهشیمتعدد پروژه هاي  مشارکت در •

سـازمان آب و  ماعی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان تامین اجت ،سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ايراه و ترابري، 
صندوق حمایت و بازنشستگی آینـده سـاز،   شرکت ملی گاز،  نفت،ملی شرکت  راه آهن جمهوري اسالمی ایران،فاضالب، 

شرکت پلیمر آریـا  ، پتروشیمی بوعلینیروگاه اتمی بوشهر،  شرکت پژوهش و توسعه ناجی،شرکت سرمایه گذاري مسکن، 
شـرکت تهیـه و توزیـع    سایپا، گروه صنعتی انتخاب (اسنوا، دوو، حایر)، نعتی صگروه گروه صنعتی ایران خودرو،  ساسول،

شـرکت خـدمات ریلـی    ، ریخته گري تراکتورسازي تبریز، سازي اراك ماشین ،(ایساکو) قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو
، بانـک صـنعت و   ن، بانـک پارسـیا  بانک گردشگري، ، بانک سامان، بانک ملی ایرانبانک صادرات ایران، )، RTIگسترش (

توسعه پستهاي ، پایسازکت شرکت دژپاد، شر شرکت پخش سها هالل،پخش رازي، بیمه شهر، شرکت بیمه معلم، ، معدن
شرکت بین المللـی رولنـد   شرکت فرگوسن، شرکت رزگاز کاشان، صنایع فلزي مازند، فولمن،  شرکت، فشار قوي پارسیان

شـرکت پگـاه آذربایجـان شـرقی،     بستنی و لبنیات مـیهن،  شرکت الیزر، ، اربرگر، گروه صنعتی آرتا، شرکت پارس تلفن ک
شـرکت گـراد،   شـرکت خـدمات انفورماتیـک،    ا، شرکت پیام پرداز، شرکت تجارت بین الملل هم وطّصنایع غذایی پیمان، 

شـگري  باشـگاه گرد ، ، شرکت آریا ایدهشرکت شیما فیلم، Asusپیک برتر، نمایندگی ، شرکت مهندسی صنعتی دمیرچی
شـرکت گـدار   ، تجهیزات ورزشی ارکید مهـر ، گروه فن آوران آریس ، شرکت مبین آزما طب،شرکت پیشتاز طبایرانیان، 
نـرال  (ج هولـدینگ گسـترش پایـا صـنعت سـینا     ، شرکت پارس آژیـراك،  )beepرهنما (خدمات موبایل شرکت توسعه، 

، شـرکت  شرکت پادیاو، کلینیـک تخصصـی شـنهاي نقـره اي    ، ...)، شرکت کیمیاگران لیاو استیل، ایران تایر، کاشی ایرانا
شرکت آهـن و فـوالد   شرکت معدنی و صنعتی گل گهر،  ، شرکت پرسو الکترونیک،کیاما لیبل، شرکت سنجش افزار آسیا

شرکت شرکت نیک پویان پرهان، ، شرکت کیمیا سوشا، گروه پاترونفرش پاتریس، شرکت تالش صنعت کارآفرین، ارفع، 



4 
 

، تجهیـزات  ، شرکت پروشـات خـودروي شـرق   شرکت بازرگانی گرام ، شرکت آساگولد،ت نیک پخش پرگاس، شرکسازیبا
مجتمع اقامتی تفریحـی  الیت دارو، ایران دوچرخ، آرین شیمی، شرکت  سامان تجهیز نور،شرکت ، چشم پزشکی باهرمهد

ایپکـو   )،ي و ایـزي الیـف  ، مـاي لیـد  شرکت زرین سلولز (مـاي بـی بـی   ، حافظ پخش سامسونگهماي سعادت دلیجان، 
پویـا افـزار پیشـرو، شـرکت دارویـی      سـیما چـوب،   ، گروه نرم افزاري محک(شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران)، 

، شرکت نیکـان  موسسه صندوق و پژوهش پرشین داروي البرز گروه ایرانیان اطلس،شرکت فناوري آزمایشگاهی، سانوفی، 
، شـرکت تـامین سـرمایه تمـدن، شـرکت آذرمیشـو       ت سـاختمانی مهسـتان  شـرک  شرکت شـیمی بافـت،   پخش بهپرور،

شـرکت اورسـیز تکنیکـال سـرویس کـیش      گروه ایدي دکور، پوشاك دراتی، ، )GISP(خشکپاك)، شرکت قطعات یدکی (
موسسه زبـان  صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، ، ، شرکت داتیس آرین قشم (داتین)(نفت و گاز)، شرکت حفاري شمال

شرکت سـیما فـراز    گروه نرم افزاري شقایق،سرمایه گذاري لیزینگ ملی، شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی،  سفیر،
 و ... شرکت مهندسی نرم افزار رایورز، صنایع الکترونیک زعیم، زیبایی (اویدرم)

 

 تالیف و ترجمه کتاب  •
 )1386( ترجمه کتاب چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟ •
 )1388( مدیریتیترجمه کتاب ابزارهاي  •
 )1388( تالیف کتاب مدیریت تبلیغات اینترنتی •
 (در دست تهیه)کتاب بازاندیشی فروش  تالیف •
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 مقاالت

 مجله دانش تبلیغات) 19تا  11(از شماره نگارش بخش چهارراه تبلیغات  •
 ماهنامه تدبیر) 178تا  169(از شماره نگارش بخش کلینیک بازاریابی و تبلیغات  •

o ) تحقیقات بازاریابیMarketing Research(  شماره)169( 
o ) طرح بازاریابیMarketing Plan(  شماره)170( 
o طرح و برنامه تبلیغات )Advertising Plan(  شماره)171( 
o ) مدیریت ارتباط با مشتريCRM(  شماره)172( 
o ) مدیریت بر نام تجاريBrand Management(  شماره)173( 
o ) رفتار مصرف کنندهConsumer Behavior(  شماره)174( 
o ) بخش بندي بازارMarket Segmentation(  شماره)175( 
o مدیریت فروش )Sale Management(  شماره)176( 
o ) ممیزي بازاریابیMarketing Audit(  شماره)177( 
o یمت گذاري و مدیریت بر قیمتق )Pricing(  شماره)178( 

 )32(ماهنامه گزیده مدیریت شماره اقتدار ایده ها  •
 )164(ماهنامه تدبیر شماره سرنخ گمشده تبلیغات  •
 )1385/8/22رخ (روزنامه سرمایه موتبلیغات به چه قیمتی ؟!  •
 )10مجله دانش تبلیغات شماره (اینترنت ابزاري کارآمد در خدمت تبلیغات  •
 )1(فصلنامه مهندسی تبلیغات شماره استراتژي هاي ملموس سازي در تبلیغات خدمات  •
 )1386/1/27(روزنامه سرمایه مورخ چرا تبلیغات؟  •
 )179ماهنامه تدبیر شماره ( مدیریت کانالهاي توزیع •
 )2شماره   (فصلنامه توسعه مهندسی بازار،ودجه بندي فعالیتهاي تبلیغاتی روشهاي ب •
 )2،3(نشریه بین المللی مهندسی تبلیغات، شماره چگونه مخاطبان تبلیغ خود را انتخاب کنیم؟  •
 )1386/7/22(روزنامه سرمایه مورخ  مراحل تولید یک تیزر تلویزیونی •
 )6عه مهندسی بازار، شماره (فصلنامه توسهفت قانون طالیی مذاکرات فروش  •
 )9(ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره هدفگذاري و تدوین استراتژي تبلیغات  •
 )14(ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترنتی  •
 )238(ماهنامه تدبیر، شماره بررسی صنعت مشاوره مدیریت  •
 و ... •

http://advercross.com/More-139.ASPX
http://advercross.com/More-158.ASPX
http://advercross.com/More-175.ASPX
http://advercross.com/More-203.ASPX
http://advercross.com/More-221.ASPX
http://advercross.com/More-236.ASPX
http://advercross.com/More-247.ASPX
http://advercross.com/More-262.ASPX
http://advercross.mihanblog.com/More-282.ASPX
http://advercross.com/More-314.ASPX
http://advercross.com/More-314.ASPX
http://advercross.com/More-314.ASPX
http://advercross.com/More-314.ASPX
http://advercross.com/More-314.ASPX
http://advercross.com/More-314.ASPX
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 کنفرانسها و همایشها  در حضور

 {تهران، سالن اجالس سران}(مقاله تبلیغات اینترنتی در ایران؛ تنگناها و راهکارها) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت  •
(مقاله مدل کسب و کار الکترونیک بـراي بـازار مشـاوره    المللی مدیریت و فناوري اطالعات و ارتباطات  دومین کنفرانس بین •

 هران، هتل المپیک}{تمدیریت ایران) 
{تهـران، آمفـی تئـاتر روزنامـه      (کارگاه روشـهاي افـزایش فـروش بـا رویکـرد تبلیغـات)      اولین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی  •

   اطالعات}
{تهـران، سـالن   (کارگاه چالشهاي تبلیغات اینترنتی در ایران)  اولین کنفرانس تخصصی شیوه هاي نوین تبلیغات و بازاریابی •

 همایشهاي رازي}
{تهـران، سـالن    هاي تبلیغاتی بـراي خـدمات)   (مقاله استراتژي اولین گردهمایی سراسري مدیران کشور: بازانگاري مدیریت •

 اجالس سران}
 {تهران، سالن اجالس سران}(مقاله شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون) المللی مدیریت  چهارمین کنفرانس بین •
(کارگاه چگونه یـک طـرح تجـاري موفـق     هاي پیشرو و حضور در فضاي تجارت جهانی دومین کنفرانس بین المللی سازمان •

 صدا و سیما}بین المللی {تهران، مرکز همایشهاي طراحی و تدوین کنیم؟) 
صـدا و  بین المللی {تهران، مرکز همایشهاي (مورد کاوي تیزرهاي تجاري موفق) چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی  •

 سیما}
 {اصفهان، تاالر هنر}(کارگاه ساخت تیزرهاي اثربخش) : ویژه تلویزیونهاي شهري 60جشنواره فیلم  نخستین •
 {تهران، دانشکده صدا و سیما}(کارگاه مدیریت تبلیغات اینترنتی) اولین سمینار بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی  •
 }سالن همایش هاي رازي{تهران، غاتی براي خدمات) (کارگاه استراتژي هاي تبلیسومین کنفرانس بین المللی بازاریابی  •
 {تهران، هتل المپیک}هاي اجتماعی)  (کارگاه تبلیغات در رسانهاولین کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات  •
 {تهران، هتل المپیک} )IMC(استراژیهاي طراحی پیام در  )IMBC( کنفرانس ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند •
مرکز همایشهاي معاونت برنامه ریـزي و نظـارت   {تهران،  )تبلیغات و فروش اینترنتی( ه تبلیغات و فروشساالن کنفرانساولین  •

 }جمهوري راهبردي ریاست
 { نمایشگاه بین المللی تهران} )تندمصرفاستراتژیهاي پیام در بازار کاالهاي ( برندهاي تند مصرف کنفرانس •
 { تهران، سالن همایشهاي رازي}بازاریاي علمی) حرکت به سوي (پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی  •

 { تهران، سالن مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی} تبلیغاتی)(طراحی کمپین اولین همایش انجمن مدیران ایران   •

 { تهران، سالن مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی} فروش)(سالمت سنجی واحد خانه مدیران همایش  •

 { تهران، سالن هتل المپیک}تاثیرگذاري تبلیغات بر ذهن مخاطبان) (سازوکار ش صنعت تبلیغات چهارمین همای •

(نقش نیروهاي فروش در تقویت برند سازمانی) { تهـران، سـالن شـماره یـک نمایشـگاه بـین المللـی         همایش برندهاي صنعتی •
 تهران}

 { )IMC(استراژیهاي طراحـی پیـام در    )IMBC( ر شیرازبرگزار شده د کنفرانس ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند اولین •
 }اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز

 { نمایشگاه بین المللی تهران} )(تبلیغات در جایگاه هاي خریددومین کنفرانس برندهاي تند مصرف  •

 }مللی دانشگاه شهید بهشتیمرکز همایشهاي بین ال{  (مدیریت فروش در صنعت دارو)اولین همایش مدیریت و اقتصاد دارو  •
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ارومیه، سالن همایش {(مشتري مداري در شرایط بحران)  ط بحرانیدي مشتریان و مزیت رقابتی در شرارضایتمنهمایش  •
 }اداره کل کتابخانه هاي عمومی آذربایجان غربی

 { )نبایـدهاي برنـد آفرینـی    بایـدها و ( )IMBC( برگزار شده در شیراز کنفرانس ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برنددومین  •
 }اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز

سـالن همـایش    {   (مدیریت تصویر سازمانی با تاکیـد بـر ذینفعـان کلیـدي)      سمینار تخصصی ارتباطات و روابط عمومی نوین •
 }دانشگاه علوم پزشکی قزوین

راتژي هـاي نگهـداري و وفادارسـازي مشـتریان)     (استدومین همایش برندینگ، مشتري مداري و حضور در بازارهاي جهانی  •
 {مشهد، سالن همایشهاي برج ساپکو}

 { تهران، سالن مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی} )متدولوژیهاي فروش(خانه مدیران همایش  •

 }مرکز همایشهاي بین المللی صدا و سیما{ تهران،  تبلیغات اینترنتی)کارگاه (نخستین جشنواره ملی تبلیغات  •
دانشـکده مـدیریت   { تهـران،   )در پیامهاي تبلیغاتی محتواو تولید کارگاه استراتژیهاي طراحی (مین جشنواره ملی تبلیغات سو •

 }دانشگاه تهران

 

 مصاحبه ها و گفتگوها

   )1386گفتگو در مورد کتاب چگونه تبلیغات موفق بسازیم (روزنامه سرمایه:  •
  )1387ی یا تبلیغات امروزه کدامیک موثرترند؟ (میزگرد روابط عموممجله توسعه مهندسی بازار:  •
   )1388گفتگوي تلفنی در خصوص مدیریت برند (رادیو تجارت:  •
  )1388برنامه ( 36  کارشناس برنامه پژواك در خصوص بازاریابی و تبلیغات،رادیو تجارت:  •
 )24/6/1389تبلیغات نیازمند تحقیقات (روزنامه همشهري:  •
  )4/7/1389گاهی به بازار تبلیغات اینترنتی در ایران (نروزنامه دنیاي اقتصاد:  •
  )1389کارشناس برنامه کنکاش در خصوص علم مدیریت (رادیو تجارت:  •
   )1390تبلیغات ابزاري سازنده یا مخرب؟ ( روزنامه همشهري: •
   )1390کارشناس برنامه فروشگاه هاي زنجیره اي (رادیو اقتصاد:  •
  )1390در برنامه نمودار ( صوص چالشهاي آینده بازاریابیگفتگوي تلفنی در خرادیو جوان:  •
 )1390(مصاحبه با عنوان تبلیغات ابزاري سازنده یا مخرب؟ صنعت تبلیغات:  •
 )1390مصاحبه در خصوص بازاریابی در صنعت آرد و ماکارونی ( نشریه نگاه هستی: •
 ) 1391گفتگوي تلفنی در خصوص نقش اخالق در کسب و کار ( رادیو جوان: •

 )1391مصاحبه با عنوان الگوهاي اثربخش در تبلیغات اینترنتی خدمات بانکی (پایگاه خبري بانکداري الکترونیک:  •
 )1391مصاحبه در خصوص بازاریابی خدمات بانکی ( مرکز بازاریابی خدمات مالی: •
 )1391بان آ( )Mobile Marketing( مصاحبه در خصوص بازاریاي از طریق موبایل ماهنامه پنجره خالقیت: •
 )1391مصاحبه در خصوص مشتري مداري (دي  نشریه نگاه هستی: •
 )1391) (دي Email Marketingمصاحبه در خصوص بازاریاي از طریق ایمیل ( ماهنامه پنجره خالقیت: •
 )1391( با عنوان سیاستهاي تبلیغاتی در فروش کارشناس برنامه مهارتهاي اقتصاديرادیو اقتصاد:  •
 )1392شناس برنامه نگاه روز با موضوع تبلیغات انتخاباتی (کاررادیو ایران:  •
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 )1392خرداد (مصاحبه در خصوص بازاریابی و فروش در دوران بحران اقتصادي  ماهنامه تدبیر: •
 )1392در خصوص برند و برندسازي ( "سکه"کارشناس برنامه سیما:  3شبکه  •
 )1393ان تولید رقابتی شاه کلید بازاریابی مدرن (مصاحبه با عنو ه:بین المللی همکاري هاي خبري شیع پایگاه •
 )1394(مهرسازي سمبلیک با کمپین پارتیزانی  مصاحبه با عنوان فرهنگ روزنامه اقتصادي مدیریتی فرصت امروز: •
 )1394شوند (آذر ماه  رسانه باید هم مصاحبه با عنوان مخاطبان روزنامه اقتصادي مدیریتی فرصت امروز: •
 )1394 دیماه( در خصوص کمپین یلداي بدون اینترنتمصاحبه  مدیریتی فرصت امروز:روزنامه اقتصادي  •
 )1394مصاحبه در خصوص کمپین سه شنبه هاي بدون خودرو (بهمن روزنامه اقتصادي مدیریتی فرصت امروز:  •
 )1395مصاحبه در خصوص تبلیغات محصوالت فرهنگی (خرداد  روزنامه اقتصادي مدیریتی فرصت امروز: •
 )1395(خرداد  گفتگو تلفنی در خصوص بازاریابی ورزشیو ورزش: رادی •
 )1396و عالقمندان به کارآفرینی در برنامه شب آفتابی (دیماه ارآفرینان پاسخ به سواالت ک رادیو اقتصاد: •
 )1397پاسخ به سواالت کارآفرینان و عالقمندان به کارآفرینی در برنامه شب آفتابی (اردیبهشت  رادیو اقتصاد: •
 )1397مصاحبه در خصوص فروش حرفه اي در برنامه رویش (خرداد  رادیو اقتصاد: •
 )1397مصاحبه در خصوص فروش حرفه اي در برنامه رویش (تیر  رادیو اقتصاد: •
 و ... •

 

 اطالعات تماس

 www.bakhtaei.irوب سایت شخصی:  •
  www.advercross.com :وبالگ تخصصی •

  Bakhtaei@imi.ir: سازمانیایمیل  •

  bakhtaei@yahoo.com شخصی: ایمیل •

http://www.bakhtaei.ir/
http://www.advercross.com/
mailto:Bakhtaei@imi.ir
mailto:bakhtaei@yahoo.com

